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Camilla Constantin/O Líder

O clima natalino tomou 
conta do Jornal O Líder. 

Por isso, preparamos 
um caderno especial 
com muita leitura de 

qualidade, sobre a melhor 
época do ano!
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a regra dos quatro presentes de natal
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A quantidade de presentes ideal para 
as crianças no Natal?

Nem oito, nem dez, nem doze. Quatro. 
Quatro é um número perfeito. É a quan-
tidade de presentes que recomendam os 
especialistas para as crianças no Natal.

Eu penso que é um objetivo quase im-
possível. Toda a família se esforça em ver 
uma criança feliz, e inclui os seus desejos 
na sua cartinha para o Papai Noel. No final 
das contas, a criança junta os presentes 
que ganhou da tia, do tio, dos avós mater-
nos e paternos e que ela mesma pediu. E, 
na verdade são tantos presentes que rece-
bem que não são capazes de passar mais 
de um dia seguido com um deles. A solu-
ção, para evitar este excesso de presentes: 
a regra dos quatro presentes.

A regra dos quatro presentes natalinos 
é bem simples. Consiste em selecionar so-
mente quatro coisas, baseando-se sempre 
nestes quatro princípios: 

1. Algo que sirva para usar (roupa, sa-

patos, complementos...). 
2. Algo para ler.
3. Algo que realmente desejem.
4. Algo que realmente necessitem.
Trata-se de apostar pela qualidade 

contra a qualidade. Um autêntico desafio 
quando se trata de crianças. Porque eles, 
evidentemente, sentem um afã desenfre-
ado em ter de tudo, e se for possível, neste 
exato momento. 

Mas... Realmente desfrutam cada vez 
que recebem uma avalanche de brinque-
dos? Realmente valorizam cada presente? 
A resposta é Não. Quanto mais recebem, 
mais vazios se sentem, porque não são ca-
pazes de ‘digerir’ tal indigestão.

As crianças recebem mais brinquedos 
no Natal do que necessitam 

Segundo os últimos estudos, as crian-
ças recebem no Natal dez vezes mais pre-
sentes do que necessitam. E vocês não re-
param que, apesar de terem dezenas de 
brinquedos guardados elas terminam 

brincando sempre com os mesmos de 
sempre? Ou talvez criando seus próprios 
brinquedos com caixas de cartolina ou pa-
pelão que encontram pela casa?  

A razão é que pouco a pouco, diante 
de tanto presente, as crianças perdem o 
encanto. E diante de tanto estímulo che-
ga a apatia. Imagine que pode chegar um 
dia em que ele te perguntará: O que vai pe-
dir pra Papai Noel? E ele te responderá: não 
sei. Tente evitar que esse dia nunca chegue. 
O Natal, é bom recordar, não se baseia em 
presentear brinquedos. As crianças são ca-
pazes de ver muito mais que a gente nessa 
festa. Elas ficam encantadas com a decora-
ção, com as luzes, as reuniões e brincadei-
ras em família, os doces e comidas natali-
nas. A gente só precisa aprender um pouco 
com as crianças para desfrutar de outra for-
ma esses dias tão especiais em família. 

Estefanía Esteban, redatora 
de GuiaInfantil.com

Em quEm rESSOa

“Lucas, o título deste texto não é bom. Ele tem uma 
palavra que ninguém usa. Vai diminuir o alcance. Não sei 
se as pessoas vão curtir.” Escrevo um texto por semana há 
6 anos. Mando para O Líder, posto no meu site, e depois 
divulgo a metade, um terço deles no Facebook. Mas não 
divulguei os últimos nove.

Nove semanas sem postar um texto. Sem ver quem 
curtiu, se alguém comentou ou compartilhou. Por que fi-
quei dois meses sem divulgar? Não sei dizer. Não foi de 
propósito, mas também não foi esquecimento. Não dei 
atenção.

E o primeiro ponto é esse: acredito sinceramente 
que tem mais pessoas postando do que pessoas prestan-
do atenção. Tenho textos com 200 curtidas, 50 cliques, 
20 leituras – o blog me dá a estatística exata. Em geral, a 
maioria das pessoas clica em curtir, mas isso não signifi-
ca nada: é mecânico.

E o segundo ponto, mais crítico: parece que tudo que 
fazemos, hoje em dia, precisa ter repercussão. Uma foto 
com poucas curtidas é sinal de derrota. A próxima é ti-
rada em frente ao espelho, com uma frase de impacto. 
Quem sabe assim aumente o alcance. Pessoas e empre-
sas, todo mundo buscando reações digitais. Pergunta: re-
percussão é indicativo de qualidade, de bom trabalho, de 
resultado?

Mas tudo bem, é assim que tem funcionado. Mas não 
sou só eu que aos poucos me torno um cético sobre esse 
“marketing” em redes sociais. Pelo menos da forma como 
é feito hoje: imagem bonita, texto de autopromoção, im-
pulsiona uns vinte pilas e vamos ver o que dá.

O que me faz pensar nisso é uma lei universal dos ne-
gócios, das ideias, das artes: não importa o que você faz, 
não é para todo mundo. As curtidas em redes sociais, por 
mais que você segmente a audiência, são generalizações. 
Mas tem um caminho: usar essa forma atual de divulga-
ção para encontrar semelhantes. Encontrar quem precisa 
daquilo que fazemos. Descobrir em quem ressoa. E en-
tão, começar a falar com quem realmente quer nos ouvir.

Levei um susto, há alguns dias, quando ouvi a seguin-
te provocação: será que criamos toda essa tecnologia só 
para compartilhar porcaria? Será que não estamos per-
dendo a maior oportunidade do nosso tempo? Temos as 
ferramentas necessárias para conectar, ajudar e agrade-
cer. Mas só estamos produzindo banalidades e contabili-
zando curtidas.

Em 2018 falaremos mais sobre isso. Sou muito grato, 
leitor, pela sua atenção durante 2017. Boas-festas!
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LIÇÕES DE VIDA
“Empresário não pode ser político. Empresário tem que gerar 
riquezas e empregos. Paralelamente pensar no país” - Abílio Diniz, 
acionista da Carrefour e da BRF, proprietária da Sadia e da Perdigão

por WOLMIR hÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

O deputado Mauricio Eskudlark (PR), daqui de nos-
sa região, recebeu o título de cidadão honorário de 
Balneário Camboriú pelos relevantes serviços pres-
tados. Orgulhamo-nos com o amigo Mauricio e é jus-
to o reconhecimento por tudo o que tem feito em todo 
o Estado de Santa Catarina. Um grande deputado!

CREDIBILIDADE

O nosso princípio é a divulgação dos fatos após a devida con-
firmação e a fonte para sua publicação. Para ajudar, principalmen-
te aos desavisados e jovens a identificar notícias falsas, consiste 
em verificar se a notícia foi publicada na imprensa. Veículos jor-
nalísticos profissionais têm por regra checar informações e publi-
cá-las somente após a confirmação com uma segunda ou terceira 
fonte. Uma boa reportagem contém referências. Por isso, muito cui-
dado ao repassar uma notícia, principalmente no mundo virtual...

GRÊMIO
Achei interessante e reproduzo o que escreve o 
colunista Hildor Mombach, do Correio do Povo:

“Perder para o Real Madrid é do jogo. Perder 
na condição de assistente não é do jogo. Perder 
como assistente escancara que o futebol brasilei-
ro chegou ao fundo do poço. Viramos coadjuvan-
tes. Confronto e pergunto: o abismo que separa-
va o Barcelona do Inter em 2006 era o mesmo que 
separa hoje o Real do Grêmio? Lembro, pois do 
Japão quando o Barça entrou em campo como fa-
voritaço. Não conseguiu se impor como esperava 
e perdeu. Para ver a façanha do Inter na época...”

FÉriaS COLETivaS
Nossos funcionários estarão em férias cole-

tivas. Estamos em inovações para 2018, procu-

rando fazer um jornal sempre melhor, com mais 

atrativos, preservando sempre sua integridade 

e imparcialidade. Nossos leitores não ficarão à 

mercê de informações jornalísticas, nem de en-

tretenimento para uma boa leitura, pois estará 

disponibilizado em nosso site wh3.com.br todo o 

material informativo. Este é o diferencial. Apro-

veitamos para desejar um Natal abençoado e que 

2018 seja repleto de realizações! Boas-festas!

rEciBOS faLSOS
O Ministério Público Federal (MPF) desis-

tiu, nesta semana, da perícia técnica nos mais 
de 30 recibos de aluguéis apresentados pela de-
fesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Lula é acusado na Operação Lava-Jato de rece-
ber um apartamento em São Bernardo do Cam-
po como propina da Odebrecht em troca de con-
tratos com a Petrobras. Ele nega e apresentou 
recibos de pagamento dos aluguéis para o empresá-
rio Glaucos Costamaques, proprietário do imóvel.

Para os procuradores, esses recibos são ideo-
logicamente falsos, ou seja, foram produzidos para 
dar aparência de legalidade a atos ilícitos. Alguns 
deles, conforme o MPF, têm datas que não existem 
no calendário. Ainda de acordo com o MPF, o con-
junto probatório atual já permite concluir que Cos-
tamarques firmava os recibos ideologicamente fal-
sos em blocos, com objetivo de dissimular a locação 
do apartamento. “Após a colheita da prova oral, não 
mais persiste a postulação de realização de pro-
va pericial porque os aspectos pontuais atinentes à 
confecção dos documentos de que se trata, que se 
pretendia aclarar por prova técnica, já estão sufi-
cientemente elucidados”, considerou a força-tarefa.

amEaÇaS
O diretório nacional do PT aprovou no sába-

do (16) uma resolução política na qual reafirma 
a defesa da pré-candidatura de Lula. O texto diz 
que a eventualidade de o petista ser barrado pela 
justiça pode levar à rebeldia popular e alerta para 
o risco de desobediência civil, diante de supos-
ta arbitrariedade do judiciário. Mas que barbari-
dade... O judiciário deve estar morrendo de medo 
dessas ameaças inócuas... Por outro lado, o sena-
dor Roberto Requião (PMDB/PR) afirmou na se-
gunda-feira (18) que durante o julgamento do ex
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do 
tríplex no Guarujá, marcado para 24 de janeiro, 
ocorrerá o que ele chamou de Fórum Social Mun-
dial Extraordinário, com a presença de alguns no-
mes bem conhecidos. A presença que mais cha-
mou atenção foi a do vocalista do U2, Bono Vox, 
que deverá viajar a Porto Alegre no próximo mês 
para acompanhar o julgamento. Segundo Requião, 
o cantor já confirmou participação em atos pela 
defesa da democracia, bem como o ex-presiden-
te do Uruguai Pepe Mujic. “Só vendo para crer!”

JORNAL IMPRESSO
As inovações tecnológicas estão tirando o espaço da mídia impres-

sa. Isso, tanto jornais, como revistas. A inviabilidade econômica está 
forçando a empresários encerrar suas atividades, ou optando somen-
te por editá-los e publicar nos grandes sites. Para termos ideia da di-
mensão das dificuldades e razoabilidade, no Estado de Santa Catarina 
deixaram de circular 47 jornais. A publicidade não tem sido veicula-
da nos mesmos, salvo raras exceções, e o poder público opta por publi-
car seus atos em sites e outros veículos sem custos. Com todas as ad-
versidades, alguns empresários ainda resistem, o que é louvável, mas a 
razão deve ser mais forte que o orgulho. Basta observar a redução das 
edições dos grandes jornais do Estado que minguam dia a dia. Outro 
dado que deve ser observado, enquanto um jornal semanário circula 
com dois, ou três mil exemplares, um site do nível do wh3.com.br tem 
algo em torno de 50 mil acessos ao dia. É a nossa grande realidade...

FAMÍLIA ZANOTTO
Nossas congratulações à família Zanotto, em especial ao Cle-

ber e Simone, pela formatura do Gustavo em Medicina. Lembra-
mos quando de sua aprovação do vestibular e a euforia de to-
dos. Os anos passam rápido e hoje já é médico. Maravilha se orgulha 
com a família e desejamos muito sucesso na nobre carreira!

CIdAdãO HONORáRIO
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pOLítIcA
EncOntrO rEgiOnaL
tucanos se reúnem 
em maravilha para 
jantar de encerramento 

Cerca de 250 lideran-
ças e filiados do PSDB es-
tiveram reunidos na noi-
te do último dia 15 no Plaza 
Eventos, no Bairro Mada-
lozzo em Maravilha. O en-
contro teve jantar de encer-
ramento do ano 2017, com 
a presença do deputado e 
presidente estadual do par-
tido, Marcos Vieira. Confor-
me o presidente do PSDB 
de Maravilha, Jeovany Fol-
le, o objetivo foi confrater-
nizar, analisar os trabalhos 
do ano 2017 e projetar 2018. 

O evento reuniu as re-
gionais de Maravilha, Pi-
nhalzinho, Palmitos, Cha-
pecó, Xanxerê, São Miguel 
do Oeste e Dionísio Cer-

queira. As lideranças que 
compuseram a Mesa de 
Honra enalteceram o tra-
balho desenvolvido pelo 
deputado Marcos Vieira 
no Oeste de Santa Catari-
na e pediram sua candida-
tura a governador do Es-
tado nas eleições 2018. 

O deputado também foi 
homenageado e se emo-
cionou durante os discur-
sos calorosos. Vieira refor-
çou que em 2018 é preciso 
trabalhar junto para que 
o partido possa buscar 
uma candidatura na ma-
joritária estadual, e como 
já havia feito em discur-
sos anteriores, colocou 
seu nome à disposição. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Lideranças regionais e deputado marcos vieira na mesa de honra

Deputado foi homenageado durante o evento

A sessão extraordinária da 
Câmara de Vereadores de Ma-
ravilha realizada na noite de se-
gunda-feira (18) foi de surpresas 
no plenário. A sessão foi marca-
da para a eleição da Mesa Di-
retora para o ano 2018, mas re-
querimento apresentado uma 
hora antes do início mudou o 
rumo da votação. Uma das cha-
pas apresentava o nome do ve-
reador Láurio Stieler para pre-
sidente; Itamar Adler como 
vice-presidente; Jeovany Fol-
le, primeiro-secretário; e Jan-
dir Primon, segundo-secretário. 
A segunda chapa apresentava o 
nome do vereador Gilmar Cas-
tanha para presidente e Eder 
Moraes para vice-presidente. 

No entanto, o requerimento 
nº 32/2017, apresentado pelos 
cinco vereadores que compõem 
a base de governo - Celso Ledur, 
Cleber Pertussatti, Eder Mora-
es, Gilmar Castanha e Marclei 
Grando - pediu a cassação do 
mandato de Jeovany Folle. O do-
cumento, lido em plenário, cita 
a condenação no Supremo Tri-
bunal Federal (STF) em 2016 do 
vereador por crime contra a ad-
ministração em geral.

Respeitando o regimen-
to interno da Casa, o presiden-
te, Itamar Adler, anunciou após 
a apresentação do requerimen-
to que o vereador Jeovany Folle 
estava impedido de votar e ser 
votado na eleição da nova Mesa 
Diretora. Com um vereador a 
menos para a votação, 10 vere-
adores participaram da eleição. 
Houve empate na escolha do 
novo presidente, com cinco vo-
tos para cada candidato, sen-
do que o desempate levou em 

SESSãO EXtraOrDinária Requerimento foi apresentado pelos 
vereadores que compõem a base de governo pedindo a cassação do 
mandato de Jeovany Folle

Votação da mesa Diretora foi 
marcada por empate

Nova mesa Diretora assume a partir de janeiro

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

vereador Jeovany Folle deve apresentar 
sua defesa após pedido de cassação

consideração a idade, elegen-
do o mais velho, vereador Láu-
rio Stieler. 

A mesma ordem seguiu 
para a votação do vice-presiden-
te, eleito Itamar Adler, que ven-
ceu pelo critério da idade. Como 
primeiro-secretário, Jeovany 
Folle foi substituído por Natali-
no Prante, eleito com cinco vo-
tos da oposição, e Jandir Primon 
como segundo-secretário. A si-
tuação não apresentou nomes 
para estes dois cargos. A votação 
teve voto contrário do vereador 
Eder Moraes e pedido de abs-
tenção de Marclei Grando, Celso 
Ledur, Cleber Pertussatti e Gil-
mar Castanha. 

Eleito novo presidente, Láu-
rio Stieler agradeceu a oportu-
nidade e afirmou que uma das 
metas do mandato é a amplia-
ção da estrutura da Câmara. A 
nova Mesa Diretora assume em 
janeiro de 2018, ficando no car-
go por um ano. 

PEDiDO DE caSSaÇãO 
O vereador Jeovany Folle foi 

condenado pelo STF pela venda 
de um lote no ano 2009, no Lo-
teamento Rigoni, que ainda não 

estava registrado no momen-
to da comercialização. Os vere-
adores da situação solicitaram 
que o requerimento fosse enca-
minhado para o Ministério Pú-
blico, Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE) e Justiça Eleitoral, além 
de pedir a perca do mandato de 
Jeovany Folle.

Conforme o vereador Eder 
Moraes, Jeovany Folle foi con-
denado ainda no ano 2016 pelo 
crime e não poderia ter assumi-
do o mandato. Ele reforça ain-
da que uma sentença transita-
da e julgada também não requer 
nova análise e julgamento pela 
Câmara de Vereadores. O ve-
reador Cleber Pertussatti disse 
que Folle deveria estar impedi-
do de ocupar cargos na admi-
nistração pública pelo período 
de oito anos, conforme sua con-
denação. 

Em entrevista, o vereador 
Jeovany Folle explicou a con-
denação e também disse estar 
tranquilo quanto a sua situação 
perante a Justiça Eleitoral, já que 
sua candidatura foi homologada 
legalmente, foi eleito pela comu-
nidade e empossado no mês de 
janeiro. Folle afirmou que não 

teve danos ao poder público, 
nem mesmo ao comprador do 
lote que hoje está devidamen-
te regularizado e escriturado. 
O vereador frisou que na épo-
ca da venda (2009) as leis eram 
diferentes da legislação vigen-
te, o que, segundo ele, também 
é preciso levar em consideração.

SESSãO 
Uma nova sessão extraordi-

nária será realizada hoje (23), às 
8h, oportunidade em que have-
rá a apresentação oficial do re-
querimento. A partir de então, 
o vereador Jeovany Folle terá o 
prazo de 10 dias úteis para apre-
sentar sua defesa, neste caso até 
o dia 9 de janeiro, quando a do-
cumentação será analisada pela 
Mesa Diretora da Casa.

Junto com sua defesa, o ve-
reador deve apresentar uma 
Certidão com data do dia 19 de 
dezembro de 2017, a qual con-
firma que ele está quite com a 
Justiça Eleitoral. Nesta semana 
os vereadores da situação ha-
viam apresentado uma Certidão 
com data do dia 16 de novem-
bro de 2017, a qual descrevia 
que Folle estava com os direitos 
políticos suspensos.



 maraviLha, 23 DE DEzEmbrO DE 2017 5



 maraviLha, 23 DE DEzEmbrO DE 20176

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

VErEaDOr EquiVOcaDO
Dias atrás este colunista foi alvo de palavras inconsequentes, 

de informações equivocadas e desencontradas, proferidas pelo ve-
reador Pingo, na sessão da Câmara de Vereadores de São Miguel 
do Oeste do dia 12 de dezembro. O vereador “misturou” o nome 
deste que vos escreve com determinada divulgação de propagan-
da de rua, onde, segundo ele, teria sido mencionado o seu nome 
por mim. Sinceramente, caso tivesse eu efetuado alguma grava-
ção que envolvesse o nome de alguém, fatalmente lembraria. Por-
tanto, a informação do vereador, além de mentirosa, é equivoca-
da. Reflete um despreparo, e até mesmo uma irresponsabilidade. 
Liguei e falei pessoalmente com o vereador, que insistiu nas afir-
mações sem procedência já ditas na Câmara. A aludida divulgação 
envolveria seu nome em relação a um projeto de lei para a abertu-
ra de supermercados aos domingos, na cidade de São Miguel do 
Oeste. Há que se dizer que como advogado, no exercício desta pro-
fissão, presto assessoria jurídica a um estabelecimento desta cida-
de há mais de oito anos. Este estabelecimento abre aos domingos 
e geralmente as negociações para que o estabelecimento abra aos 
domingos, tem sido muito argumentativa com o sindicato da cate-
goria, que sempre efetua novas exigências para que o supermerca-
do abra, a cada renovação de acordo. Dito isto, o vereador disse que 
“provavelmente” seria “de mais de oito anos” a referida divulgação. 
Ou seja, nem ele sabe ao certo quando ocorreu, e como já disse, de 
forma irresponsável e desinformada, misturou meu nome nos as-
suntos da Câmara. Aliás, tão despreparada a afirmação que nem o 
meu nome o referido vereador soube dizer com precisão durante 
a sessão. Lógico que por telefone ficou claro que se tratava efetiva-
mente deste colunista. Bem, deixo aqui meu desafio sobre a citação 
de meu nome, na tribuna da Câmara. Desafio o vereador Pingo a 
trazer o que efetivamente ele disse que foi gravado, a qualquer tem-
po. E cobrarei, naturalmente, que ele consiga atender meu pedido. 
No meu entender, o vereador tem que medir palavras, ser respon-
sável, bem informado sobre o que vai dizer. Faltou este bom senso e 
conhecimento ao vereador em questão. No mínimo, até o momen-
to, foi irresponsável este parlamentar. Prove o contrário. De menti-
ras de políticos, o nosso país já está cheio.

E POr faLar Em POLítica...
Espero que no ano 2018 haja resgate da classe política, quan-

to à credibilidade, moral e ética. Esta classe, importante para o 
país, vive seus piores momentos da história. Crise de credibilida-
de, motivada por mais políticos. Despreparados, mentirosos, cor-
ruptos, ladrões e outros adjetivos que sequer seria respeitoso es-
crever. Eu lembro já ter escrito sobre este resgate para 2017. Já que 
não adiantou de nada, espero que o ano 2018 seja diferente. Prin-
cipalmente, por conta das leis que estão apertando os corruptos 
e corruptores. Já não há mais impunidade. Que o ano novo possa 
assim representar, para a classe política. Inclusive, com mais res-
ponsabilidade. Feliz 2018!

Pensando em deixar o 
município mais bonito e aco-
lhedor, a administração de 
Tigrinhos iluminou as princi-
pais ruas da cidade e a praça. 
O objetivo é também fazer 
com que as pessoas sintam a 
magia do Natal, época de co-
memorações, reflexões, pen-
samentos e desejos bons. 

EnfEitES tigrinHOS 
Decoração natalina 
encanta moradores 
de tigrinhos

Jogos do campeonato 
de futebol retornam 
em janeiro

Fotos: Divulgação

Divulgação

Praça está em clima de Natal

Luzes foram colocadas nas ruas principais

A terceira rodada de jogos 
do Campeonato Municipal de 
Futebol Suíço de Tigrinhos foi 
realizada no último fim de se-
mana, no Estádio Genézio 
Lowis. Em razão das chuvas, 
as partidas entre Manches-
ter City Juniors x PSG Juniors 
e Canarinho x Poca Lenha fo-
ram canceladas e serão dispu-
tadas hoje (23). Já os jogos da 
quarta rodada serão realiza-

RESULtADOS
real madrid 2 x 3 
Sertãozinho Juniors
Sertãozinho 10 x 1 bar do 
Juce
boca Juniors 1 x 0 Os Titãns
Tcharemanga 0 x 1 Largados
metal Nobre/Projeto 
Educativo 3 x 1 atlético de 
madrid Juniors
Ticaratica 3 x 4 Paracuibes

dos nos dias 13 e 14 de janeiro. 

Quarta rodada será disputada no próximo mês

Os atletas da modalida-
de de Paradesporto da Secre-
taria de Esportes de Maravi-
lha foram homenageados na 
tarde de terça-feira (19) com 
a medalha de honra ao méri-
to pelos bons resultados obti-
dos nas competições disputa-
das no ano. A modalidade está 
em atividade há cinco anos em 
Maravilha e os participantes 
são treinados pelo professor 
Douglas Lago, com o apoio do 
professor Deiwison Furlanetto.

rEcOnHEcimEntO Bons resultados obtidos nas competições disputadas 
no ano foram destacados 

atletas do Paradesporto são 
homenageados 

 Nelcir DallAgnol/O Líder

medalhas foram entregues pelas lideranças que participaram do ato

Os atletas que receberam a 
medalha de mérito foram Dei-
vison Fantin (atletismo), Ga-
brieli Webber (atletismo), Gui-

lherme Ebertz (atletismo), 
Gabriel Ebertz (atletismo), 
Willian Seiffert (atletismo), Le-
andro Cybulski (atletismo), 

Maicon Wagner (natação) e 
Luciane Werner (atletismo). O 
treinador Douglas Lago afir-
mou que o município tem uma 
condição privilegiada pelo 
apoio do poder público para a 
manutenção da modalidade e 
participação em competições. 
“Antes o Paradesporto era pra-
ticado voluntariamente. De 
cinco anos para cá, temos dois 
profissionais e a estrutura que 
precisamos para manter a mo-
dalidade”, disse. 

PrEParatiVOS 
crm encerra competição regional 
com duas vitórias 

Na quarta-feira (20) a equi-
pe sub-17 do Clube Recreativo 
Maravilha encerrou a participa-
ção no torneiro regional. A com-
petição é pré-requisito para par-
ticipar do Regional Amador e do 
Campeonato Estadual de Fute-
bol Não-profissional Fase Oeste. 
De acordo com o treinador, Fábio 
de Azevedo, a competição tam-

bém foi um preparativo para a 
Copa Maravilha. A disputa ocor-
re de 27 de janeiro a 3 de fevereiro. 

Nos jogos de quarta-feira 
(20), em São Lourenço do Oes-
te, os resultados foram duas vi-
tórias. No primeiro jogo o CRM 
ganhou da equipe da casa por 
2 x 0 e na segunda partida 2 x 1 
contra Ajap de Pinhalzinho. Grupo participou de jogos em Pinhalzinho, maravilha e São Lourenço do Oeste

Divulgação
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LUIZ CARLOS
PRATES

HOráriOS
Bancos 
atendem 
até a última 
quinta-feira 
do ano 

Os bancos e coopera-
tivas de crédito de Mara-
vilha e região definiram o 
horário de atendimento 
para a reta final do ano. Se-
guindo orientação da Fe-
deração Brasileira de Ban-
cos (Febraban), as agências 
não vão atender no dia 29. 
Nos demais dias, o aten-
dimento é normal. Mes-
mo no dia 29, quem preci-
sar fazer alguma operação 
nos caixas eletrônicos, es-
tes estarão disponíveis. O 
atendimento normal vol-
ta no dia 2 de janeiro. 

O Sesi, entidade da Fede-
ração das Indústrias de San-
ta Catarina (Fiesc), realizou na 
segunda-feira (18) solenida-
de que marcou a ampliação do 
atendimento ao trabalhador da 
indústria do Oeste do Estado, 
com a entrega da Unidade Mó-
vel de Saúde Ocupacional em 
Maravilha. A instalação oferece 
serviços nas áreas de educação, 
saúde e segurança do trabalho 
e promoção de vida saudável.

A unidade móvel de saúde 
ocupacional está instalada jun-
to ao Senai. A estrutura tem in-
vestimento de R$ 700 mil e ofe-
rece serviços de odontologia 
e saúde e segurança no traba-
lho, com avaliações ambientais, 
exames médicos ocupacionais, 
audiometria, procedimentos 
como eletrocardiograma, espi-
rometria e eletroencefalogra-

fiESc Estrutura tem investimento de R$ 700 mil e oferece serviços 
de odontologia e saúde e segurança no trabalho

Sesi entrega unidade móvel 
de Saúde Ocupacional 

Evento ocorreu na manhã de segunda-feira (18) 

 Divulgação

ma, entre outros.
O presidente da Fiesc, 

Glauco José Côrte, salientou o 
diferencial estratégico que deve 
ser percebido pela indústria ao 
investir na saúde de seus profis-

sionais. “A missão do Sesi é fa-
cilitar o acesso aos serviços de 
saúde e educação. Ir ao encon-
tro do trabalhador aumenta a 
produtividade das empresas e 
é um benefício para o próprio 

trabalhador, proporcionado por 
unidades móveis como esta que 
estamos entregando”. “Nosso 
lema é ‘ouvir, unir, agir’. A entre-
ga é resultado do ato de ouvir as 
demandas da região”, ressaltou.

Ilustração

muDar E nãO muDar

Dia destes sugeri aqui que façamos, e este é o melhor 
momento para isso, uma avaliação sobre nós mesmos... Fo-
mos este ano o mesmo, a mesma do ano passado? Não mu-
damos, para melhor, em nada? Digamos que se você não 
mudou em nada que isso não seja lá um pecado, mas como 
todos nós temos o que mudar, não mudar é uma luz amarela 
acesa para o futuro... Será que vão nos querer sabendo que 
somos hoje o que fomos ontem e anteontem? Se você nes-
te momento fosse, por exemplo, igual ao que era há 10 anos, 
Santo Deus, seria uma pessoa insuportável... para você mes-
ma. Temos que mudar e o que mudar.

Chega de voltas, vamos ao assunto? Estamos já com os 
pés em 2018. Vamos ser em 2018 os mesmos de 2017? Isso 
pode ser até certo ponto bom e pode ser péssimo. A qualida-
de adquirida e melhorada dia a dia é o caminho, na verdade 
o único caminho para vivermos melhor.

Como produtos humanos e sociais temos sempre o que 
mudar e temos o que não mudar. Mas precisamos saber sepa-
rar o nosso trigo do joio que há em nós. Só daí sairá um pro-
duto melhor. Aí é que está. Temos que saber a hora de mudar-
mos alguma coisa no produto, seja o produto que for, o nosso, 
por exemplo. Você já sabe que é um “produto” no mercado, 
se o produto for bem apresentado (roupas, estilos) agradará 
por fora, na embalagem, mas não pode esquecer que as ver-
dadeiras apreciações, paixões e fidelidades resultam da quali-
dade interna do produto, da qualidade preservada e... melho-
rada, sempre que possível. Mudar o sabor da Coca-Cola pode 
ser um desastre para os seus consumidores, mas mudar algu-
ma coisa em nós pode ser decisivo para melhorar o casamen-
to, o trabalho, a relação com os amigos, a vida... Dizendo isso, 
lembro de Sócrates, o pensador, que dizia: - “Conhece-te a ti 
mesmo”. Desse conhecimento sai o melhor da vida, e da igno-
rância sai a estupidez e as piores repetições. Ano-Novo vida 
nova? Para poucos, sim; para a maioria, não. A maioria não 
se enxerga, enxerga os outros, e não raro, enxerga com olhos 
“nublados”, afinal, o inferno são sempre os outros. E mais ain-
da no casamento... A culpa é sempre dela, a bruxa que não 
muda. Ou é dele, o enjoado que não se enxerga... É o que di-
zem os fracassados do matrimônio e os atrasados da vida.

PíLuLaS
Repetição... As pílulas anticoncepcionais ferram com a 

saúde das mulheres, todo tipo de moléstias delas resultam, 
mas... As mulheres não abrem mão das pílulas para não perde-
rem os machos impotentes que empurram para elas a respon-
sabilidade de evitar a gravidez. Como se não fosse possível uma 
pílula anticoncepcional masculina... Mas se essa pílula estives-
se no mercado “eles” não a usariam, o compromisso de evitar 
filhos é delas, é o que pensam os homúnculos...

ELaS
Diz um conhecido médico que aparece na televisão que 

– “A adesão ao programa de vacinação contra o HPV é um 
fracasso”. A vacina é para meninas dos 9 anos para cima e 
meninos a partir dos 11... Por quê? Porque nessas idadezi-
nhas já fazem sexo, só pode ser... Esse HPV produz doenças 
graves e câncer de útero nas mulheres, mas os pais andam 
muito ocupados para levar os filhos à vacinação. Ordinários.

faLta DizEr 
Para melhor o casamento em 2018, que tal uma delicade-

za por dia, uma, mas todos os dias? Se não der certo, amiga/o, 
melhor é cair fora, a pessoa ao lado será tosca como um tron-
co... E aí não vale a pena...
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por DENy ALfANO
ZONA FRANCA
denyalfano-zonafranca.blogspot.com.br
dr.deny.alfano@gmail.com

quErEr-SE BEm - PrimEirOS PaSSOS

É muito simples focar-se nos outros: observá-los, criticá-los, elogiá-
los, ajudá-los e assim por diante; até entendê-los, às vezes. Mas muito mais 
complicado é focar-se sobre si mesmo de maneira honesta e corajosa: 
olhar-se por dentro e entender-se até chegar ao ponto de aprender a se 
aceitar, para depois, finalmente e justamente, aprender ou começar a 
querer-se bem. Isto sim que é difícil. Porque, sem dar-nos conta, estamos 
sempre sujeitos e expostos aos autojulgamentos: muitas vezes impiedosos. 

As frustrações, o sofrimento, o sentimento de inadequação, muitas ve-
zes, mas muitas mesmo, vêm e dependem justamente desta rigidez que 
alimenta e sustenta o julgamento negativo ou perfeccionista a respeito de 
si mesmos. 

Tudo isso leva a uma dramática consequência: a dificuldade ou o im-
pedimento em e para querer-se bem. 

De fato, aprende-se a querer-se bem a partir da infância. 
A maioria das vezes, práticas educativas e comunicativas erradas 

como o “se não fizer isso ou aquilo, não te quero mais bem”, ou “eu te amo 
quando tu faz ou faz isto ou aquilo”, ou todas as formas de ameaça de puni-
ção ou castigo se não aconteceram umas condições (“se faz isso ou não faz 
aquilo, então vais ser assim ou assado...”), produzem um circuito negativo 
e um círculo vicioso baseado sobre a internalização da ideia que para ser 
amado é preciso ser perfeito. Isto, ao longo do tempo, vai fortalecer a difi-
culdade de dar-se conta do que se quer; a dificuldade em saber escutar-se 
e respeitar-se e pretender exigir com sigo e para si mesmo o que faz bem, 
sendo que tenderá a agir e sentir colocando o outro na frente. 

Moral da história: o vínculo da ideia da perfeição absoluta é algo que 
torna cegos sobre a sua verdade interior. 

E aqui vem o ponto e a razão dessa coluna. Muitas vezes, no meu con-
sultório, me deparo com pessoas que desenvolvem uma série de automa-
tismos que levam a mesma a sofrer ou até ter algumas constelações sinto-
máticas patológicas (como os ataques de pânico, por exemplo).

Esses automatismos têm a ver com o “não conseguir ou não saber 
querer-se bem”. 

Portanto é na terapia que tem que se aprender os primeiros passos 
para quebrar o paradigma vicioso do sentir que é preciso ser perfeito 
para ser amado, portanto se julgando, e começar a amar-se como se é, 
aceitando-se.

Mas como fazer isso? O que significa exatamente “querer-se bem”? 
Como se aprende? Como se começa? A meu ver, o primeiro passo para 
querer-se bem é visualizar, nutrir e agir aquela força de querer e conse-
guir renunciar ao que você gosta e conta-se de querer ter, para afastar e 
excluir da sua vida o que machuca e faz mal, quando isso vem junto, no 
mesmo pacote, ao que deseja-se e gosta-se. 

Querer-se bem, de fato, começa no momento em que uma pessoa 
tem a atitude e a força de renunciar a todo um pacote, que inclui dentro 
de si, seja o que faz bem e se quer, mas seja, também, algo que deixa mui-
to sofrer e infelizes. A capacidade de renunciar a algo de bom para afas-
tar e limpar-se de algo de ruim é, a meu ver, o princípio do proporcionar-
se uma vida melhor, baseada no respeito de si mesmo. 

Nesse sentido, uma ouvinte do programa de rádio Parla con Deny 
me escreveu perguntando o que caracteriza essa época e esse pensa-
mento, porque ela considera o sofrimento e a alegria dois lados da mes-
ma moeda e fica arrepiada em ver e dar-se conta de como hoje existem 
pais que ficam ansiosos para querer evitar e excluir qualquer conta-
to com qualquer forma de sofrimento para os filhos. Ela acha aberran-
te toda aquela ideia e prática de demonização da dor, assim como acha 
absurdo e errado o trabalho de substituir-se e mimar: trabalho que mui-
tos pais fazem com os filhos justamente pensando que é bom e justo que 
os pais façam todo o possível para que os filhos nunca entrem em con-
tato com o sofrimento. E Barbara, este é o nome dela, finaliza dizendo: 
“comportando-se dessa forma, assim, negando a mesma ideia do direito 
ao sofrimento, podem-se criar, com certeza, apenas babacas e frágeis, in-
capazes de ser felizes”. Porque tristeza e alegria são justamente dois lados 
da mesma moeda.

Eu prefiro não julgar. Mas confirmo que vejo substanciais mudan-
ças nas pessoas com quem converso depois que se dedicaram a apren-
der querer-se bem nas consultas. Porque o que é importante que seja en-
tendido é que quando querer-se bem não vem natural (desde a infância), 
então aprender a fazê-lo tem que ser encarado como um verdadeiro e 
próprio trabalho. 

A solução e a felicidade não caem do céu. Mas comiam de dentro. 

Os alunos das turmas do 
pré II A e pré II B do Centro 
de Educação Infantil Proin-
fância Criança Sorriso partici-
param de solenidade de for-
matura na tarde do último dia 
15. O evento também con-
tou com a presença de familia-
res, professores e funcionários.

Ao todo, 37 alunos se for-
maram. Os estudantes do pré 
II A foram encaminhados 
pela professora Regina Ga-
telli e os do pré II B pela pro-
fessora Idiane Neu e estagi-
ária Andressa Wachholz. Os 
mesmos receberam o certi-
ficado de conclusão de edu-

cação infantil e em 2018 irão 
frequentar o 1º ano do ensi-
no fundamental. Após a en-
trega dos certificados, foi ser-
vido coquetel e os alunos 
realizaram apresentações.

Participaram da mesa de 
honra o vice-prefeito, Milton 
Huppes, acompanhado da es-

posa, Inoice Huppes, presi-
dente da Câmara de Vere-
adores, Silvênio Schneider, 
diretora do Centro de Educa-
ção Infantil Proinfância Crian-
ça Sorriso, Roseli de Cam-
pos, e a diretora do Centro de 
Educação Professor Ivo Luiz 
Honnef, Marizete Ganzer.

tigrinHOS
mais de 30 alunos participam de formatura

Fotos: Divulgação

Pré ii a Pré ii b

A Câmara de Vereadores, 
por meio do presidente, Ita-
mar Adler (PSD), devolveu R$ 
500 mil para a prefeitura de 
Maravilha, na tarde de quar-
ta-feira (20). Os recursos são 
oriundos das sobras do exer-
cício de 2017.

De acordo com o diretor-
geral, Nei Guzatti, até o fim do 
ano mais valores serão devol-
vidos, totalizando sobras de 
cerca de R$ 1 milhão. “Além 
disso, este ano já foram devol-
vidos R$ 150 mil ao Executivo. 
Somos uma das câmaras que 
menos gasta no Oeste. Traba-
lhamos com uma Casa enxu-
ta e contribuímos da melhor 
forma possível com os mara-
vilhenses”, frisa Guzatti.

O presidente da Casa en-
fatizou que trabalhou du-
rante o ano de forma a con-

SOBraS Presidente da Casa enfatizou que trabalhou durante o ano de 
forma a contribuir com a população maravilhense

câmara de Vereadores devolve 
r$ 500 mil ao Executivo 

tribuir com a população 
maravilhense. “Sempre pre-
zamos pelo trabalho honesto 
dentro da Casa de Leis, então 
é uma grande alegria poder 
devolver este valor para o Exe-

cutivo, que, com certeza, fará 
bom uso desses recursos”, 
completa. 

Participaram do ato os 
vereadores Eder Moraes 
(PMDB), Jandir Primon (PP), 

Gilmar Castanha (PMDB) e 
Natalino Prante (PP); o se-
cretário de Agricultura, Pe-
dro Ioris; a prefeita, Rosimar 
Maldaner; e o vice-prefeito, 
Sandro Donati.

Diversas lideranças estiveram presentes no ato

Divulgação
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“ a Terra provê o suficiente para as 
necessidades de todos os homens, mas não 
para a voracidade de todos” 

Mahatma Gandhi - Líder político indiano

por RAqUEL BASSO hÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

naScimEntO DE JESuS
E o Natal está chegando! A data deveria ser para relembrarmos 

do nascimento do menino Jesus. Infelizmente cada vez mais esque-
cido. Questiono aos pais: seus filhos sabem a verdadeira história do 
Natal? Ou eles acham que é apenas uma data para ganhar presentes? 

Que tal comemorarmos o Natal de uma forma diferente? Enaltecen-
do a história daquele que veio nos ensinar o que é o verdadeiro amor. 

Jesus era esperado como o grande Messias, aquele que iria her-
dar o trono dos reis hebreus Salomão e Davi. 

Mas o nosso rei nasceu numa estrebaria e dormiu numa man-
jedoura (local onde os animais comiam). E aqui é interessante re-
latar que na Palestina, na época em que Jesus nasceu, à noite fazia 
muito frio, e para se aquecerem as casas ficavam muito próximas 
das estrebarias, isso porque as pessoas se utilizavam do calor dos 
animais para se aquecer. E foi assim que Jesus pôde sobreviver, gra-
ças ao calor do burrinho, da vaquinha, e assim Jesus, já no seu nas-
cimento, deixa-nos uma grande mensagem: o ser humano precisa 
da natureza, dos animais para sobreviver.  

O evangelista Mateus nos conta que o rei Herodes, quando sou-
be do seu nascimento, desencadeou uma grande perseguição às 
crianças da sua época, numa tentativa louca e perversa de matar o 
Messias, Jesus, o Rei dos Reis que acabara de nascer.

Mas Jesus tinha que chegar até nós assim, da forma mais hu-
mana possível, Jesus, filho do Altíssimo, veio até nós como o filho do 
homem, o filho de José, isso tudo para ser o mais humano possível e 
ser um exemplo de perfeição moral atingível para nós.

Quando Jesus nasceu, uma estrela mais brilhante que as outras 
reluzia no céu, indicando a manjedoura. A princípio pouca gente 
conhecia sua sublime missão. Mas o maior embaixador do céu para 
a terra foi uma criança como todas as outras.

Viveu num lar humilde e pobre, tanto como ocorre com mi-
lhões de crianças.

Sua vida foi o maior exemplo de grandeza e sabedoria.
Por ser sábio, Jesus jamais estabeleceu qualquer diferença entre 

os povos, não criou nenhum templo religioso, não instituiu rituais 
nem recomendou práticas exteriores para adorar a Deus ou como 
condição para conquistar a felicidade.

Ele falava das verdades que bem conhecia, das muitas moradas 
da Casa do Pai, da necessidade de adorar a Deus em Espírito e Ver-
dade, e não aqui ou ali, desta ou daquela forma.

Falou que o Reino dos Céus não tem aparências exteriores, e 
não é um lugar a que chegaremos um dia, mas está na intimidade 
do ser, para ser conquistado na vivência diária.

E é esse reino de felicidade que precisa ser buscado, aprendido 
e vivido nos mínimos detalhes, em todos os minutos de nossa curta 
existência... E para isso, vamos celebrar este Natal e todos os nossos 
dias com a presença de Jesus. 

Um feliz Natal e um novo ano repleto de paz e luz para todos!!! 

agrOPEcuária DE Sc fatura r$ 29,5 
BiLHõES Em 2017, Diz SEcrEtaria

Conforme divulgação da Secretaria de Estado da Agri-
cultura e da Pesca na segunda-feira (18), houve crescimen-
to de 6,6% no rendimento das lavouras. O faturamento da 
pecuária foi de R$ 17,5 bilhões e, dos grãos, R$ 5,3 bilhões. 
O restante foi arrecadado pela aquicultura, por lavouras 
temporárias e permanentes, silvicultura e pela extração ve-
getal. O número de R$ 29,5 bilhões se refere ao chamado 
Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP), que repre-
senta a receita dos principais produtores do setor no ano. 
De acordo com a secretaria, em 2017 houve safras recor-
des e preços menores ao produtor. Para se chegar ao VBP, 
o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epa-
gri/Cepa) levou em conta 49 produtos. Desses, frangos, suí-
nos, leite, soja e fumo correspondem a dois terços do total.

renda do brasileiro cresce mais do que 
gastos pela 1ª vez em três anos

De 2016 para 2017, a renda média mensal por família cres-
ceu 11%, para R$ 3.460, enquanto os gastos médios subiram 
apenas 1%, para R$ 3.148, o que indica que o consumo está 
mais consciente. Com isso, a relação renda/gasto, que esta-
va em equilíbrio em 2016, ficou em 9,9% neste ano. É o que 
mostra um estudo divulgado na segunda-feira (18) pela Niel-
sen. Essa realidade muda conforme a região do país e o ní-
vel socioeconômico. A classe C, que sofreu mais intensamente 
a crise, por exemplo, é a que ainda mantém certa estabilida-
de na balança, com gastos 0,3% acima da renda. Segundo a 
pesquisa, quase um terço (27,2%) das famílias se beneficia-
ram do saque das contas inativas do FGTS. Delas, quase me-
tade (46,6%) usaram o dinheiro para pagar dívidas, 14,8% in-
vestiram ou pouparam e 11,6% compraram bens de consumo.

Mais de 52 milhões de brasileiros vivem 
abaixo da linha da pobreza

Um quarto da população, ou 52,168 milhões de brasileiros, estava 
abaixo da linha de pobreza do Banco Mundial em 2016, ano mais agudo 
da recessão. Esse é o total de brasileiros que vive com menos de US$ 5,50 
por dia, o equivalente a uma renda mensal de R$ 387,07 por pessoa em 
valores de 2016. Os dados, da Síntese de Indicadores Sociais 2017, foram 
divulgados no último dia 15 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Quando considerada a Linha Internacional de Pobreza do 
banco multilateral, de US$ 1,90 por pessoa, 13,350 milhões de brasilei-
ros, ou 6,5% da população total, vivem com menos desse valor por dia.

FLORIANÓPOLIS é SEGUNdO PRINCIPAL dESTINO 
dE VIAGENS NESTE VERãO

São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro aparecem como os princi-
pais destinos de verão dos brasileiros em uma lista com os 10 mais pro-
curados, concentrando 10% do total de viagens. A previsão é de que a 
movimentação injete R$ 100,8 bilhões na economia durante esse pe-
ríodo com a movimentação de vários setores do turismo brasileiro. 
Um dos fatores que contribuíram para o aumento no número de via-
gens foi a redução dos preços das passagens aéreas. De acordo com 
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, as passagens es-
tão 10% mais baratas. Veja os 10 principais destinos para o verão:
São Paulo                  3,28 milhões
Florianópolis                  2,09 milhões
rio de Janeiro                  2,03 milhões
Praia Grande                  1,86 milhão
Salvador                                   1,69 milhão
Fortaleza                  1,22 milhão
Curitiba                                   1,18 milhão
Cabo Frio                  1,18 milhão
balneário Camboriú               1,08 milhão
recife                                   1,08 milhão

Operação natal Shopping aponta 
irregularidades em 126 lojas

A Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina verifi-
cou irregularidades em 126 dos 587 estabelecimentos varejistas 
visitados por 40 auditores fiscais nos dias 12 e 13 de dezembro. 
A operação, batizada de Natal Shopping 2017, teve foco na cor-
reta instalação do Programa de Aplicação Fiscal no Emissor de 
Cupom Fiscal (PAF-ECF). A operação foi realizada em Floria-
nópolis, Itajaí, Blumenau, Joinville, Tubarão, Criciúma e Ara-
ranguá. Foram visitados restaurantes, bares, cafés, lojas de cal-
çados, confecções, artigos de cama, mesa e banho, brinquedos, 
artigos de presente e decoração, farmácias, entre outros. As 
empresas que apresentaram irregularidades foram intimadas 
a instalar ou atualizar o PAF-ECF. Os auditores fiscais também 
emitiram Termos de Início de Fiscalização para instauração de 
auditoria fiscal, visando apurar eventual sonegação de ICMS.

preço de locação residencial cai em novembro, diz FipeZap

O Índice FipeZap de Locação – que acompanha o preço de alu-
guel de imóveis em 15 cidades brasileiras – registrou queda de 0,14% 
entre outubro e novembro de 2017. Com a inflação de 0,28% (IPCA/
IBGE) no período, a queda real dos preços foi de 0,42%. Entre as oito ci-
dades que tiveram recuo nominal no preço médio de locação residen-
cial em novembro, a variação foi mais intensa em Niterói (-1,07%), 
Rio de Janeiro (-0,70%) e Belo Horizonte (-0,34%). Já entre as cidades 
que registraram aumento de preço no último mês, destacaram-se Re-
cife (+1,03%), Curitiba (+0,67%) e Santos (+0,41%). Após o sexto re-
cuo negativo no ano, o Índice FipeZap de Locação acumula que-
da de 0,78% em 2017. Considerando a inflação no período (+2,50%), 
a queda no preço médio de locação foi de 3,20% em termos reais.

POuPaDOrES iNTErESSaDOS Em aCOrDO 
TErãO 24 mESES Para aDESãO

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), homologou na segunda-feira (18) o acor-
do firmado entre os poupadores e os bancos referente 
ao ressarcimento das perdas provocadas pelos pla-
nos econômicos dos anos 1980 e 1990. O magistra-
do é relator de um processo sobre o tema. Somente no 
primeiro semestre de 2018, serão pagos R$ 5 bilhões. 
Com a decisão do STF, os interessados devem se mani-
festar quanto à adesão do processo em 24 meses. To-
dos os grandes bancos vão aderir ao acordo (Itaú, Bra-
desco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco 
do Brasil). As negociações duraram 13 meses e foram 
protocoladas na Corte na última semana pela Advo-
cacia-Geral da União (AGU), que coordenou as discus-
sões entre os bancos e poupadores. A medida vale para 
quem entrou com uma ação na Justiça diante das per-
das na poupança com os planos Bresser (1987), Verão 
(1989) e Collor II (1991). O acordo foi feito para extin-
guir cerca de um milhão de ações judiciais que trami-
tam na justiça. Todas as pessoas que aceitarem o trato 
terão processos coletivos ou individuais cancelados.

TODOS OS ACONTECIMENTOS NOS ENSINAM ALGO
Os acontecimentos fenomênicos são “mestres que nos 

proporcionam aprimoramento espiritual”. Isto é, os fatos que 
estão ocorrendo agora — quaisquer que sejam — infalivel-
mente nos ensinam algo. Eles constituem uma oportunida-
de para passarmos a viver uma vida maravilhosa, alcançando 
maior grau de despertar espiritual e manifestando mais nitida-
mente a nossa imagem verdadeira.

Livro: Mensagens de Luz
Reuniões da Seicho-NO-IE

Terças-feiras, às 20h 
Quintas-feiras, às 15h

Encontro da Mulher Feliz
Na Associação Local de Maravilha/SC

Rua 27 de Julho, 2081
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por DR. gEOvANI DELEvATI

MEdICINA E SAÚdE

fim DE anO: 
faÇa um BaLanÇO Da Sua ViDa
Fim de ano se aproximando e começamos a fazer um balanço da nossa vida: as metas 
estabelecidas foram cumpridas? Estamos satisfeitos com o nosso modo de vida? Por fim, 
percebemos que levamos mais um ano numa correria, sem tempo para nada e sempre estressado.

DESacELErE O EStrESSE E acELErE a quaLiDaDE DE ViDa
Você está com pressa? Não consegue parar um minuto sequer para prestar 

atenção em detalhes que completam o seu dia? Um estudo realizado pelo Inter-
nacional Stress Management Association do Brasil (ISMA – BR) revelou que o 
transtorno da pressa já atinge cerca de 30% dos brasileiros.

Esse fato não significa que os brasileiros estão doentes. Mas pode simbolizar 
o início de uma série de comportamentos que altera significativamente a saúde e 
a qualidade de vida dos indivíduos, resultando em um nível elevado de estresse.

EntãO, POr quE EStamOS cOrrEnDO na 
DirEÇãO cOntrária DO nOSSO BEm-EStar?
Veja como acelerar sua qualidade de vida e saúde:

1- Seu propósito de vida é maior do que você imagina: desacelere por um 
instante e comece se perguntando qual é o seu propósito? Qual é o legado que 
você quer deixar nessa sua passagem pelo mundo? Identifique essa resposta den-
tro de você e assuma o compromisso de cada dia dar um passo na direção da sua 
realização. Assim, passará a realizar as atividades com mais dedicação e atenção, 
pois elas te levarão ao destino escolhido.

2- Compromisso com você: faça todos os ajustes necessários, desde se organi-
zar na sua agenda privilegiando inclusive compromissos pessoais, até mesmo um 
check-up físico e emocional. Lembre-se: a vida passa muito rápido, então aproveite 
para viver de forma intensa, este é o seu momento, faço-o ser proveitoso.

3- Esteja presente: não adianta ir caminhar no parque com um amigo ou 
companheiro sem estar presente. Sabe aquela pessoa que está ligada no celular 
o tempo todo? Ela pode dizer que estava em qualquer lugar, menos com o amigo. 
Estar presente naquilo que você está fazendo é um estado de espírito, é decidir as 
pessoas que você quer estar e assumir verdadeiramente o compromisso com elas.

4- Você é o que você come: não estou falando apenas do que você come com a 
boca, mas sim do que você come com os olhos quando decide se alimentar através 
do olhar de programas que só mostram tragédias e te deixam triste, do que você ouve 
quando resolve ouvir pessoas que não te acrescentam em nada. Do mesmo jeito que 
quando você não come algo saudável se sente mal, quando você olha e ouve coisas 
não saudáveis, não tenha dúvida, isso só irá fazer com que você se sinta mal.

5- Aceite que o dia tem 24 horas: você não terá mais tempo no dia para cum-
prir seus compromissos do que 24 horas corridas. Organize-se nesse período e 
não agende atividades excessivas. Nós somos muitas vezes os únicos responsá-
veis pela ansiedade que criamos para nós quando assumimos mais compromis-
sos para a nossa vida do que somos capazes de dar conta. Então, aprenda a dizer 
não, dizer não é mais educado do que deixar de cumprir o combinado.

6- Curta sempre o que realmente importa: Não se engane, vivemos num 
mundo capitalista mas aprenda logo que as coisas que realmente importam 
na vida custam zero, um eu te amo da pessoa amada custa zero, um ca-
funé dos seus pais custa zero, andar descalço num parque custa zero. 
Aprenda a esquecer o relógio, curta as pequenas e boas maravilhas que 
a vida te oferece o tempo todo. Eu acredito que qualidade de vida é 
você viver verdadeiramente a sua essência, aquilo que reforça em você a 
certeza que você está no caminho da sua plena realização.

Fonte: www.bemzen.com.br
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por SIMONE hÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

PLANOS PARA O ANO NOVO

Reflita comigo: como anda a sua capacidade de planejar – seus 
dias e sua vida?

No trabalho, muitos profissionais são incentivados a fazer um 
plano de carreira ou de estudos, metas a serem atingidas... Mas e a 
vida pessoal, como é que fica?

Geralmente o plano de vida pessoal vai sendo adiado e fica 
guardado na mente da pessoa, repleta de “eu queria isso…”, “eu 
queria aquilo…”; e o tempo vai passando e nada acontece. Claro! 
Primeiro porque a pessoa tem que dizer “eu quero…”, que é mui-
to mais enfático do que “eu queria…” e, mais do que ficar dizendo, 
precisa escrever seus planos pessoais, claramente definidos. Me-
lhor ainda se escrevê-los em forma de agradecimento, com toda a 
emoção, como se já tivessem acontecido.

Você quer saber qual o segredo do sucesso? Pois bem: ter um 
plano de vida, no papel! Por que será que tudo o que é importante 
em nossas vidas é por escrito (certidão de nascimento, casamen-
to, registro de imóveis, etc.) – e o nosso plano de vida, mais im-
portante que tudo isso, fica sem documentação, só vagando pe-
los pensamentos?

Se este é o seu caso, eu acredito que é porque você foi condi-
cionado, desde a infância, a colocar tudo e todos em primeiro lu-
gar e só depois pensar em você. Por isso a dificuldade em traçar 
algumas linhas e escrever seus desejos e metas, que nada mais, 
nada menos, são seus sonhos com data para acontecer.

Se você vive a vida como a folha que voa de acordo com o ven-
to, você não consegue ser feliz, porque não tem controle sobre os 
acontecimentos e sobre si. Você dá este poder para o mundo ex-
terno, para todos ao seu redor, deixa a vida correr e fica perdido e 
ansioso porque não sabe o que virá pela frente… Percebe o quanto 
isso é triste para um ser humano? Dá para entender que você não 
merece viver assim?

Se você quer ser bem sucedido e feliz, precisa, urgentemen-
te, traçar seu plano de vida pessoal, porque é ele que vai lhe trazer 
mais segurança e autoconfiança no processo de crescer e apren-
der a viver melhor. Mas preste atenção: é o seu plano de vida e não 
o plano de vida que os outros desejam para você!

Realmente, não é tarefa fácil planejar sua vida, mas eu garanto 
a você que os resultados são surpreendentes!

Então, o que você está esperando? Chegou a hora de docu-
mentar seu plano de vida! Sim, agora!

Escreva suas metas (de todas as áreas de sua vida), separadas 
em curto, médio e longo prazo, e leia-as todos os dias, visualizan-
do-as como se já fossem reais e, cheio de gratidão, veja todos os 
detalhes de cada cena, ouça os sons e falas das pessoas que estão 
neste contexto e sinta a emoção da vitória. Escreva também os pla-
nos de ação para cada meta.

Lembre-se: pensamentos causam emoções, que geram vibra-
ções, e são estas que, junto à sua ação positiva, criam a realidade.

Desejo a você, então, que se permita ter um novo ano pleno de 
vibrações amorosas e positivas!

 
Autora: Eliana Barbosa 
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO VOLTA AO MUNdO

por hENRIqUE hÜBNER

Vitrine

por LAIS ORO e ANDREA COSTA PELISSARI
dESIGN EM PAUTA

O Natal é uma comemoração especial, pois 
é um momento que celebramos com a família 
e amigos. Os preparativos para essa ocasião são 

um certo desafio, desde o momento para deci-
dir os itens decorativos até como será monta-
da a grande mesa do jantar. Saiba que não exis-

te uma regra específica para determinaar o que 
é certo ou errado, separamos algumas dicas ba-
canas para ajudá-los na montagem.

Decoração de mesas de Natal

agEnDa DE 
EVEntOS

23/12 Chegada do 
Papai Noel – 18h 
– Espaço Criança 
Sorriso
- Noel Party do Hangra 
– 23h30 – hangra 

30/12 Baile – 23h – 
Linha barro Preto

 31/12 Show da Virada 
– 22h – Espaço 
Criança Sorriso
- Ano novo com 
Luan&Gustavo – 23h 
– Play Club

6/1 Baile – 23h Linha 
São Paulo

14/1 Festa dos Idosos 
– 10h – Linha Água 
Parada
 
21/1 Festa dos Idosos 
Grupo da Melhor Idade 
Bairro Cohab – 10h 
– Salão Paroquial 
Católico
- Jantar da 
Comunidade Católica 
Linha São Paulo – 20h 
– Linha São Paulo

28/1 Festa Clube de 
Mães Bairro Progresso 
– 10h – Salão 
Comunitário bairro 
Progresso 

nataL nO VErmELHO, nO BOm SEntiDO!
Está chegando o melhor dia do ano, aque-

le dia que tudo que fazemos é ficar com a fa-
mília, comendo, conversando, ganhan-
do e dando presentes. Nossa família é nossa 
maior preciosidade. E você já preparou seu 
look para passar a noite de Natal com as pes-
soas mais importantes da sua vida? 

Muitas pessoas têm a tradição de passar as 
festas de Natal usando a cor vermelha, conhecida 
como uma das cores que simbolizam esta data es-
pecial. Ele até estava um pouco esquecido, mas o 
vermelho foi uma das cores mais importantes des-
te ano e continuará com muita força no próximo.

Dentre as vantagens do vermelho, pode-
mos citar que ele fica lindo nos mais diver-
sos tons de pele, desde a mais clara à mais escu-
ra. Além disso, cada cor nos passa um estímulo 
diferente e o sentimento que o vermelho nos 
traz é de grande energia, coragem e paixão. 

Chegamos em mais um fim de ano, tivemos 
o prazer de conhecer alguns lugares 

extremamente encantadores, como as belas 
praias do Caribe, a cultura espetacular da 
África do Sul, a gastronomia exuberante 

da alemanha e muitos outros lugares 
magníficos. agradeço imensamente a todos 

que me acompanharam nessas jornadas, 
a todos os comentários positivos e apoio. 

Desejo a todos um feliz Natal e que 2018 seja 
um ano melhor ainda, com muita paz, amor, 

saúde e muito sucesso. Feliz Natal e próspero 
ano-Novo!
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por ROSIANE  POLETTO e ESTELA SERPA

áREA VIP
revisao@jornalolider.com.br 
vip@jornalolider.com.br 

Vitrine

Pedro da Costa e Liziane mabel rostirolla, 
colaboradores do Lar Santa bárbara, 
receberam agradecimentos em nome de 
toda a equipe pelo atendimento. “São gestos 
assim que nos fazem sentir ainda orgulho e 
amor pela profissão”, disseram. 

Os servidores públicos de maravilha se encontraram na noite do último dia 15 
para o encerramento do ano. Cerca de 500 pessoas participaram do encontro, que 
teve palestra motivacional, seguida de um momento de confraternização. a noite 
também teve muitas brincadeiras e até uma dinâmica na qual a prefeita, rosimar 
maldaner, foi carregada por alguns servidores. a prefeita agradeceu a participação 
de todos e destaca que confia muito no trabalho de toda a equipe. 

Os amigos e a família de Caroline 
Cavalheiro a parabenizam por mais 
esta etapa vencida na vida. Carol 
passou no vestibular para cursar 
medicina no Centro universitário 
para o Desenvolvimento do alto 
vale do itajaí (unidavi) em 2018. 
“Parabéns pela conquista e sucesso! 
amamos você!” 

Este ano a campanha natalina realizada pelo LEO Clube maravilha beneficiou 75 crianças de 
Santa Terezinha do Progresso. Com idades entre um e 17 anos, eles receberam brinquedos, 
doces e realizaram brincadeiras de interação com os membros da entidade. “Foi uma 
tarde muito boa, foram momentos agradáveis e alegres a estas crianças e adolescentes. 
Levamos o espírito natalino de paz, amor e respeito entre todos”, explicam os integrantes do 
clube. 

Fotos: Divulgação

Gratidão é a palavra que resume 
o encerramento de mais um ano 
em nossas vidas. Gratidão por 
cada dia, cada minuto vivido, com 
a oportunidade de compartilhar os 
melhores momentos da vida de 
cada um de vocês, nossos leitores, 
colaboradores e anunciantes! 
Que no ano vindouro possamos 
continuar nossa parceria, 
publicando momentos 
inesquecíveis de suas vidas!

Boas-Festas e que 2018 traga 
muitas realizações!
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médico veterinário Crmv/SC 4517
por DIEgO ROSSINI
PAIxãO ANIMAL

canisefelis@gmail.com

cErtiDãO Da JuStiÇa ELEitOraL cOnfirma SuSPEnSãO DOS DirEitOS POLíticOS DE JEOVany fOLLE
aPEDiDO

Os vereadores Cleber Per-
tussatti, Eder Moraes, Gilmar 
Castanha, Celso Ledur e Mar-
clei Grando apresentaram na 
Câmara de Vereadores, junta-
mente com o pedido de extin-
ção do mandato do vereador 
Jeovanny Folle, a certidão da 
Justiça Eleitoral que comprova 
que Folle está com os direitos 
políticos suspensos por ter sido 
condenado criminalmente em 
ação promovida pelo Ministério 
Público por vender lotes de for-
ma irregular, infringindo a lei. 

Na ação, Folle foi conde-
nado a um ano de reclusão e 
10 dias multa. Em entrevista, o 
vereador condenado alega que 
em 2009, ano em que ocorreu o 
crime contra a Administração 
Pública, a legislação era dife-
rente. Os vereadores salientam 
que a legislação infringida por 
Folle é do ano de 1979 e vigente 
até os dias atuais sem qualquer 
alteração em relação à venda 
irregular de lotes. 

Em certidão obtida pelos 
vereadores, a Justiça Eleitoral 
certifica que Folle não está quite 
com a mesma não podendo se-
quer exercer o voto ou regulari-
zar sua situação eleitoral duran-
te o impedimento que é de oito 
anos conforme determina a lei. 

Conforme explicou o vere-
ador Cleber Pertussatti, a deci-
são de apresentar ao presiden-
te da Câmara o requerimento 
pedindo a extinção do man-

dato de Folle, veio de uma co-
brança da população que já 
sabia informalmente que o 
vereador estaria exercendo o 
mandato tendo sido condena-
do criminalmente. “O que pe-
dimos foi apenas a aplicação 
da lei. Não são os vereadores 
que deixaram o colega em si-
tuação irregular. Foi a senten-
ça condenatória que suspen-
deu os políticos dele. Como a 
condenação é criminal, auto-
maticamente se perde os direi-
tos políticos. É a lei e deve ser 
aplicada”. 

Já o vereador Eder Mora-
es lembra que após a comuni-
cação do fato para a Câmara, o 
presidente deve emitir o decre-
to legislativo declarando a ex-
tinção do mandato de vereador 
conforme decidiu o Supremo 
Tribunal Federal.  “A certidão 
foi apresentada, cabe ao presi-
dente cumprir o que determina 
a lei e a Câmara não é instância 
para salvar mandato de verea-
dor condenado criminalmen-
te. Portanto, não cabe à Câma-
ra julgar em votação o vereador 
e reformar o que a justiça já de-
cidiu por unanimidade”. 

O entendimento do Supre-
mo Tribunal Federal é de que 
a perda dos direitos políticos é 
consequência da condenação 
bastando somente uma comu-
nicação à Câmara de Vereado-
res sobre a condenação criminal 
para que seja declarada pelo pre-

sidente a extinção do mandato. 
Outra preocupação dos 

vereadores que comunica-
ram ao presidente a condena-
ção de Jeovany Folle, a con-
sequente perda dos direitos 
políticos e extinção do man-
dato, são as penalidades pre-
vistas por omissão nesse caso. 
“Somos eleitos para fiscalizar. 
Assim que a situação chegou 
ao nosso conhecimento fomos 
buscar documentos que com-
provassem a condenação e nos 

deparamos com essa situação 
irregular do colega. A omis-
são acarretaria em penalida-
des para os vereadores, princi-
palmente para o presidente da 
Casa por não cumprir o que diz 
a lei. Pelos documentos da Jus-
tiça, soubemos que esta situa-
ção irregular é desde dezem-
bro de 2016 quando a sentença 
transitou em julgado. “Fomos 
pegos de surpresa e não há 
como omitir tal situação peran-
te a sociedade”. 

O prefeito de Bom Jesus do 
Oeste, Ronaldo Luiz Senger, e o vi-
ce-prefeito, Ivonir José Santo-
lin, realizaram na segunda-feira 
(18) a entrega oficial da escritu-
ra de um terreno para a Câma-
ra de Vereadores do município.

 O presidente do Legislati-

vo, Antônio Nascimento, recebeu 
a escritura e agradeceu a doação. 
O mesmo será utilizado futura-
mente para a construção da sede 
própria. O terreno está localiza-
do na Avenida Planalto e possui 
área de mil metros quadrados.

BOm JESuS DO OEStE 
Prefeitura doa terreno para a câmara de Vereadores

ato foi realizado na Câmara de vereadores

Divulgação

A melhor forma de gastar as unhas dos cães é no asfalto e superfícies ásperas, prin-
cipalmente na hora de correr ou durante o passeio. Mas cada vez mais animais vivem em 
apartamentos ou casas com pisos lisos, sem atrito suficiente para gastarem as unhas 
dos peludos. Por isso, elas acabam crescendo muito e arranhando móveis e pessoas. 
Além de poder machucar pessoas, a unha grande gera desconforto para o próprio ani-
mal. Acidentalmente, as unhas podem ficar presas em pisos, tapetes, roupas e carpe-
tes e o animal pode se machucar. Por esses motivos, é importante deixar as unhas sem-
pre aparadas.

cOmO SaBEr SE EStá na HOra DE aParar a unHa DE mEu PEt?
Em cães, o momento é quando as unhas começam a roçar no piso, fazendo até 

aquele barulhinho “tic-tic-tic” e visivelmente percebe-se que estão longas. Em gatos, 
você pode apertar de leve as almofadinhas (coxins) da patinha, para que a unha fique 
mais à mostra, e então veja se estão muito grandes e afiadas, ou não.

cOrtaDOr DE unHaS iDEaL
Para realizar esse cuidado, você vai precisar de um cortador de unhas específico, 

que pode ser do tipo alicate ou guilhotina, de diferentes tamanhos. Existem muitas mar-
cas disponíveis no mercado e são vendidos em pet shops ou até mesmo pela internet, 
com preços acessíveis.

O cortador do tipo alicate atua como uma tesoura, no qual a unha é posicionada 
entre as lâminas. Já na guilhotina há um espaço onde se insere a unha e a lâmina se move 
verticalmente para cortá-la. Nada de usar cortador de unhas de humano ou qualquer 
tesoura. Isso pode machucar o animal e ainda não cortar a unha como deveria. Se esti-
ver em dúvida em qual modelo ou tamanho escolher, peça ajuda ao médico veterinário.

trEinO Para cOrtar unHaS
O ideal é acostumar seu animal com o corte de unha desde filhote. Mesmo que ele 

não precise, apenas simule o corte, para que ele se acostume com o procedimento. Assim, 
quando ele crescer, já estará acostumado a cortar as unhas e deixará você realizar o cor-
te sem ficar agitado ou estressado. O corte nas unhas pode ser feito a partir dos dois me-
ses de vida, semanalmente ou a cada 15 dias, até que o animal se adapte. Sempre ao fim de 
cada treino, recompense-o com algo que ele gosta muito, como petiscos ou brincadeiras.

10 DicaS Para cOrtar unHaS DE cãES E gatOS
1. Contenha seu animal no seu colo, envolto em uma toalha, para que na hora em 

que seja feito o corte, ele não se movimente e acabe se machucando.
2. Tome cuidado para não aparar muito perto da base da unha, uma vez que as 

unhas, tanto de cães, quanto de gatos, possuem vasos sanguíneos e nervos em seu eixo 
central. Um corte nessa área pode levar à dor e sangramento.

3. Corte as unhas aos poucos, em intervalos curtos de tempo, ao invés de deixar 
para cortar quando a unha estiver muito grande.

4. Para cortar a unha do seu pet, coloque o cortador em um ângulo de 45 graus, 
mais na extremidade da unha. 

5. Redobre a atenção na hora do corte se a unha do seu pet for escura. Em unhas 
claras é possível visualizar os vasos sanguíneos (área mais rosada), já em unhas escuras 
sua visualização é difícil. Por isso, cuidado para não atingir as veias e machucar seu pe-
queno.

6. Se o último item de deixou com medo, corte somente a pontinha da unha e fina-
lize o corte com uma lixa específica, para dar melhor acabamento.

7. O momento de aparar as unhas deve ser divertido para seu pet, por isso, distraia 
seu peludo com petiscos e brinquedos.

8. Aproveite para realizar o corte das unhas em um momento em que seu animal 
esteja tranquilo.

9. Após o corte, brinque bastante com seu pet e faça carinho para deixá-lo bem con-
tente, associando este momento a algo positivo. 

10. Se com essas dicas você não estiver seguro para aparar as unhas de seu animal, 
não tem problema. Peça ajuda ao médico veterinário. Ele irá te ensinar a melhor forma 
de se realizar esse procedimento em casa.

FONTE: ESTADÃO

uN uN uN
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OCalendário do Ad- 
vento é uma criação  
dos luteranos do 

norte da Alemanha e foi in-
ventado no século XIX para a 
contagem dos dias até o Ad-
vento, véspera do Natal. Até 
surgirem as formas mais ela-
boradas, a contagem dos dias 
era feita com um simples ris-
co de giz na porta no início de 
cada dia, iniciando em 1º de 
dezembro. Algumas famílias 
acendiam velas.

As versões originais do 
calendário tinham citações 
bíblicas para cada um dos 
dias. Mais tarde, elas foram 
substituídas por imagens que 
podiam ser recortadas. Não 
há uma certeza sobre como 
os calendários surgiram para 
substituir o tradicional ris-
co na porta. Segundo alguns 
historiadores, o tipógrafo 
Gerhardt Lang, que trabalha-
va na Reichhold & Lang, em 
Munique, fez em 1908 um ca-
lendário com 24 figuras colo-
ridas que podiam ser coladas 
em um cartão. Anos depois 
ele criou um calendário com 
24 pequenas janelas. 

O calendário considera-
do tradicional pode ser feito 
com duas cartolinas sobre-
postas e com 24 janelas re-
cortadas na primeira cama-
da com a numeração de 1 
até 24. Atrás de cada janela 
são coladas imagens sobre o 
Natal, nascimento de Jesus e 
outros símbolos natalinos. A 
cada dia que passa, uma ja-
nela é aberta, começando 
pela de número 24.

A prática do calendá-
rio desapareceu durante a 

Segunda Guerra Mundial e 
com o passar dos anos vol-
tou à cena, desta vez com 
uma roupagem diferente.

Para tornar o calendário 
mais atrativo, a indústria se 
encarregou de criar diversas 
variações e incluindo o dia 
25. Na Europa, por exemplo, 
milhões deles são vendidos 
a cada ano e em cada jane-
la há um chocolate para fa-
zer a alegria, especialmente 
das crianças. As opções no 
mercado são as mais varia-
das possíveis. No Brasil, por 
exemplo, é possível com-
prar um calendário forma-
do por livrinhos contando a 
história do Natal ou um ca-
lendário artesanal formado 
por caixinhas para cada um 
dos dias. No interior delas a 

pessoa pode colocar gulo-
seimas.

Uma forma educativa de 
utilizar o calendário é in-
centivar as crianças a pra-
ticar boas ações. Em forma 
de varal, como na imagem 
maior ao lado, cada dia tem 
um pacotinho e dentro de 
cada um deles fica um bi-
lhetinho com a tarefa do dia. 
Como recompensa, pode 
haver um chocolate dentro 
do pacote.

Com criatividade e so-
bra de materiais em casa é 
possível criar um calendá-
rio, como o da imagem aci-
ma, feito com um pedaço de 
MDF furado, fio de lã, carto-
lina e prendedores pequenos. 
Atrás de cada bolinha fica 
uma tarefa. 
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Não é apenas o Papai  
Noel que traz pre- 
sentes no Natal para as 

crianças que se comportaram 
bem durante o ano. Em muitas 
regiões do mundo, o velhinho 
de barbas brancas e vestido de 
vermelho sequer existe e a ta-
refa cabe a outros personagens. 
A cultura da troca de presentes 
começou com São Nicolau, um 
símbolo da época de Natal em 
muitos países europeus. Ele foi 
um bispo que viveu na cidade 
de Myra, atualmente Demre, na 
Turquia, no século IV.

São Nicolau, segundo a len-
da, era filho de pais ricos e distri-
buiu toda a sua fortuna herdada 
para os pobres. Há muitas len-
das em torno de suas ações de 
caridade. Padroeiro da Rússia, 
da Grécia e da Noruega e das ci-
dades de Amsterdã e Moscou, 
a popularidade de São Nicolau 

também se espalhou por diver-
sos países e ele se tornou um dos 
principais santos do catolicismo.

Dia 6 de dezembro é o Dia 
de São Nicolau e é quando ele 
traz presentes para as crian-
ças. Na tradição germânica, 
elas deixam suas botas na por-
ta principal da casa e pela ma-
nhã vão verificar se ele passou 
e deixou balas e doces. A data 
para a troca de presentes se po-
pularizou, conforme uma das 
lendas, depois que o santo jo-
gou, durante três noites segui-
das, moedas de ouro nas jane-
las de garotas cujos pais não 
tinham dinheiro para pagar o 
dote para que elas conseguis-
sem bons casamentos.

Com a Reforma Protestan-
te, realizada por Martinho Lu-
tero no século XVI, os lutera-
nos, que não cultuam santos, 
adotaram outra figura ligada 

São Nicolau Christkind Papai Noel

ao Natal para substituir São Ni-
colau. A entrega dos presentes 
passou para a véspera do Na-
tal e a figura de Jesus passou a 
ser mais valorizada. O Menino 
Jesus, ou Cristo Criança, é cha-
mado de Christkind em ale-
mão. Mas não é exatamente o 
Jesus da manjedoura, como é 
conhecido no Brasil. O Chris-
tkind é um anjo e em muitas 

procissões aparece ao lado do 
Menino Jesus. Em Nuremberg, 
na Alemanha, acontece uma 
das mais tradicionais festas na-
talinas alemãs e o Christkind é 
representando por uma garota.

A figura mais popular na 
entrega dos presentes, no en-
tanto, é hoje o Papai Noel, um 
velhinho gordinho, com bar-
bas brancas e o tradicional tra-

je vermelho. O primeiro Papai 
Noel foi criado pelo cartunista 
americano Thomas Nast na dé-
cada de 1920.

Em 1931 a empresa come-
çou a introduzir anúncios da 
Coca-Cola em revistas mais po-
pulares. A empresa queria uma 
campanha que mostrasse um 
Papai Noel saudável, que fos-
se ao mesmo tempo realista e 

simbólico. O ilustrador Had-
don Sundblom foi encarregado 
de desenvolver imagens publi-
citárias que mostrassem o pró-
prio Noel, e não um homem 
fantasiado. Para obter inspira-
ção, Sundblom recorreu ao po-
ema de Clement Clark Moore, 
de 1822 “A visit from St. Nicho-
las” (Antes da véspera de Natal), 
que evoca a imagem de um Pa-
pai Noel caloroso, amigável, gor-
ducho e humano. Mesmo que 
digam que Papai Noel veste um 
traje vermelho por conta da cor 
da Coca-Cola, ele já era repre-
sentado vestindo vermelho an-
tes de Sundblom tê-lo pintado.

Entre 1931 e 1964, a publici-
dade da Coca-Cola mostrava o 
Papai Noel entregando brinque-
dos, parando para ler uma carta, 
para tomar uma Coca-Cola e vi-
sitando as crianças que ficavam 
acordadas para esperá-lo. 
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“Quando eu era criança minha mãe 
dizia que Jesus vinha nos visitar no 
Natal. Como a viagem era longa e 
ele viria de burro, deixávamos milho 
para que o animal comesse. Em um 
dos natais, quando eu tinha seis 
anos, ganhei um ‘coração de açúcar’. 
Lembro-me de ver aquele doce em 
cima da mesa em volta de um laço 
cor-de-rosa, dentro de um prato; foi 
muito especial, porque ganhávamos 
sempre uma bala. minha alegria foi 
tão grande que demorei dias para 
comer o coração na esperança que 
ele durasse mais; e durou!”

Gema Rigo Ristolli,
rainha da terceira idade do Lar 

de Convivência

“Quando eu tinha seis anos 
ganhei uma boneca cor-de-rosa e 
a minha irmã ganhou a mesma, 
só que vermelha. Era a boneca 
dorminhoca, fiquei tão feliz por 
ter ganhado ela que a deixava 
sempre em cima da cama. Este 
foi o presente de Natal que mais 
me marcou na vida.”  

Leane Sueli Dreifke,
empresária

um “cOraÇãO DE aÇúcar”

BOnEca cOr-DE-rOSa

“Foi no Natal de 1985, estava 
doente, com febre. Na manhã 
de Natal, minha irmã, sabendo 
que gostava de ouvir rádio, me 
presenteou com um rádio am/
Fm, da marca internattional, 
com um detalhe: tinha um 
gravador de fita cassete, que 
era a sensação da época. 
Foi uma alegria enorme, a 
febre passou rapidamente, 
adrenalina e emoção! Passei 
o Natal de 1985 imitando e 
gravando no aparelho. Com 
isso, aumentou a minha paixão 
pelo mundo do rádio. Pensa 
na alegria de um menino de 12 
anos!”

Oneide Behling,
radialista 

“Não me lembro de nenhum presente em especial, mas o 
que mais me marcou nos natais da minha infância foram as 
viagens que eu, minha mãe e meu irmão fazíamos para o mato 
Grosso do Sul, na cidade de vera. Lá meu pai morava e íamos 
passar a data juntos, era uma tradição e sempre ficávamos 
ansiosos pelo reencontro. Época que ficou marcada pelo 
amor da família.”

Neuza Taffarel,
empresária 

ráDiO

EncOntrO Da famíLia

“Na minha infância morávamos 
no interior e de alguma forma 
reproduzíamos a nossa 
realidade nas brincadeiras. O 
presente que mais marcou foi 
um caminhãozinho de madeira 
que ganhei quando tinha 
aproximadamente oito anos. Em 
nossa tradição alemã, celebramos 
São Nicolau, no dia 6 de dezembro. 
Neste dia, os pais enfeitavam a 
mesa com muitas flores e cada 
um dos irmãos deixava um bilhete 
com o pedido que gostaria de 
ganhar no Natal. É uma tradição 
muito bonita. Quando ganhei este 
brinquedo, recordo de ter brincado 
muito com meus irmãos e fingir 
que transportávamos animais no 
caminhão. Os bichos eram pepinos 
ou frutas, feitos com palitos.”

Flávio Inácio Heck, 
pároco da Igreja Matriz 

São José Operário

caminHãO DE maDEira

“Lembro de quando ganhei 
minha primeira bicicleta. acho 
que era um triciclo. Devia ter 
quatro ou cinco anos. meus pais 
não tinham muitas condições, 
mas prometeram o presente com 
uma condição: trocar o triciclo 
pela chupeta. Quando o Papai 
Noel chegou com o presente nas 
mãos, eu joguei o bico pela porta 
afora, bem longe, e corri para me 
esconder de medo do Papai Noel 
atrás da máquina de costura de 
minha avó. a chupeta se foi e o 
triciclo ficou.”

Leandro Daniel Ristow,
pastor da IECLB

BicicLEta
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“O presente de Natal que mais me marcou foi uma 
bicicleta de dez marchas. Era algo que eu queria 
e pedia há algum tempo para a minha família e 
quando cheguei em casa ela estava lá. Foi um 
presente dos meus pais, então é algo que também 
possui valor sentimental. me diverti muito com 
este presente, que continua guardado comigo. a 
bicicleta funciona e às vezes eu ainda a uso.”  

Sílvio José Zanin,
empresário

“Os maiores presentes que eu já ganhei 
na vida não são materiais, e sim valores 
familiares. Foi o amor e o carinho que a minha 
mãe sempre teve comigo e um presente de 
Deus, que são os meus filhos, Carolina e Davi 
Lucas.”  

Jonas Dall’Agnol,
secretário da ADR de Maravilha

“O presente que mais me marcou foi o sorriso 
de uma senhora neste ano 2017. Quando fui 
levar uma cesta básica, ela chorou e sorriu 
ao mesmo tempo, contando que não tinha 
alimentos em casa. Para mim não existe 
presente melhor do que fazer o outro feliz.”  

Cinara Roversi,
presidente do Grupo Escoteiro Raízes

“Neste fim de ano ganhei do Núcleo da mulher Empresária uma 
foto da minha família, com uma mensagem de gratidão. Este 
presente teve um importante significado, pois representa a 
união do associativismo com a família, algo que não podemos 
separar. Dedicamos muito tempo à empresa e não podemos 
esquecer que a família é a base de tudo. O presente me deixou 
muito feliz, pois o que importa não é o valor monetário, e sim 
sentimental. É tão bom receber e dar presentes, fico muito feliz. 
Este é um dos motivos de eu ter escolhido vender presentes.” 

Marina Schwerz,
empresária

“Lembro de ter tido uma infância muito boa e feliz no interior. 
Fazíamos comidinha, brincávamos com boneca de pano, de 
esconde-esconde, casinha, pega-pega, todas essas coisas 
bem legais. Porém, teve um presente que me marcou muito. 
Quando eu tinha oito anos ganhei uma boneca grande, de 
plástico, sem movimento nos pés e nos braços. Eu amei, pois 
foi minha primeira boneca e até hoje eu guardo a imagem dela.”

Sirlei Gheno,
presidente do Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Maravilha

BicicLEta

famíLia

SOrriSO

fOtO Da famíLia

BOnEca

“Eu tinha 10 anos e sonhava com um daqueles 
tamancos com solado de madeira, que eram 
moda na época. a minha irmã Sonia começou 
a trabalhar e me presenteou com um. Foi uma 
alegria imensa! Era um presente simples, mas 
que eu tinha muita vontade de ter. E ela se 
dedicou para poder realizar algo e me deixar 
feliz, e isso me marcou muito. isso deve ser 
sempre valorizado junto com tudo aquilo que 
recebemos: a intenção da pessoa em fazer o 
bem, em pensar no próximo. um presente lindo, 
simples, mas que significou o amor entre irmãs 
e que guardo como lembrança até os dias de 
hoje aquele sentimento.”

Rosimar Maldaner,
prefeita de Maravilha

“O presente de Natal que me tocou e jamais 
esquecerei foi receber um grande envelope, 
contendo várias cartas das pessoas que eu convivo 
diariamente, amigos, familiares e colaboradores. 
Os quais escreveram contando o porquê eu sou 
importante na vida deles, minhas virtudes, as 
coisas que eu posso melhorar, e até relembrando 
momentos, aprendizado que tivemos juntos. Enfim, 
lembranças. Quando me sinto aborrecida, eu as 
releio e encontro inspiração novamente para seguir 
no meu propósito. Entendi, a partir disso, que 
felicidade mesmo é você ser amado por aqueles que 
você ama! E esse simples gesto de expressar o que 
sentem foi muito especial e me marcou. Saber que 
em algum momento eu pude fazer a diferença na 
vida de alguém é algo muito especial. me fez sentir 
que estou no caminho certo.”

Poliana de Oliveira,
presidente da CDL e Associação Empresarial 

tamancO

EnVELOPE cOm cartaS
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cHOcOLatES
São diversas opções do doce. você 

pode optar por barras, 
bombons, trufas ou mesmo 

chocolates acompanhados 
por uma caneca decorada. 

Escolher um formato diferenciado ou uma 
embalagem que poderá ser utilizada após o Natal, 
como cestas ou latas, faz toda a diferença. 

Fazer as compras de 
Natal nem sempre é 
uma tarefa simples. 

O grande número de pesso-
as nas lojas e a falta de ins-
piração ou de tempo nas úl-

timas semanas de dezembro 
muitas vezes atrapalham 
este momento. Entretan-

to, mesmo com a proximi-
dade da data, ainda dá tem-
po de surpreender a família 

ou os amigos com lembran-
ças especiais. Confira a se-
guir algumas sugestões que 

podem ser úteis para quem 
deixou a escolha para a últi-
ma hora. 

É OBrigatóriO?
Seja comprando presentes 
ou fazendo em casa, o fim 
de ano é uma época em 
que as pessoas costumam 
gastar mais que o normal. 
Para não acumular dívidas 
é preciso prestar atenção 
em alguns detalhes, como 
fazer uma lista de quem 
deseja presentear. além 
disso, faça um orçamento 
e respeite-o. É preciso 
lembrar que demonstrações 
de amor e carinho são 
mais importantes do 
que qualquer presente 
e refletem o verdadeiro 
sentido da data. 

LiVrOS
Esta é uma ótima opção, 
já que existem diversos 

gêneros para escolher. É 
importante apenas estar 

atento às preferências de quem 
você quer presentear. Para isto, você pode 
pedir ajuda a alguém próximo ou espiar as 
redes sociais. Para incrementar o presente, 
escreva uma dedicatória especial.

rOuPaS
Comprar peças de 
roupa nem sempre 
é uma tarefa fácil, já 

que é preciso pensar no tamanho, cor e saber se a 
pessoa irá gostar do estilo. Entretanto, é algo útil e 
que na maioria das vezes permite troca. Se você tem 
dúvidas, não escolha nada extravagante e aposte em 
camisetas básicas. 

HiDratantE
Produtos ligados ao bem-
estar geralmente agradam. 
hidratantes são uma boa opção, 
já que garantem uma pele 
mais saudável e bonita e são 

importantes aliados para um 
momento de relaxamento. Cuide na escolha 
do aroma e não compre nada muito forte, 
assim o risco de errar é menor. 

POrta-rEtratOS
Fotografias espalhadas pela 
casa nos fazem lembrar 
de momentos especiais. 
um porta-retrato é uma 

boa pedida para presentear 
no Natal, mas escolha opções criativas e diferenciadas. 
além disso, o presente pode ser acompanhado de uma 
fotografia, o que o tornará ainda mais especial. 

faÇa VOcê mESmO
mesmo com tantas opções disponíveis 
nas lojas, optar por confeccionar 
os presentes demonstra carinho e 
atenção. Se escolher esta forma de 
presentear, aposte na originalidade: use 

materiais reciclados e faça embalagens criativas. Às vezes, não é preciso 
muito para agradar: uma carta pode ser uma boa opção e quem for 
presenteado provavelmente irá guardar a lembrança com carinho. 
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Os celulares vêm fi- 
gurando nas pri- 
meiras posições en-

tre os presentes mais deseja-
dos nos últimos natais. Com 
uma infinidade de modelos 
e marcas, nem todo mundo 
precisa de um aparelho com 
diversos recursos. O com-
parador de preços Zoom re-
alizou dois levantamentos 
apresentando os melhores 
celulares de 2017, bem como 
os de melhor custo/bene-
fício, ou seja, aparelhos ro-
bustos, que entregam o que 
o usuário precisa a um preço 
mais adequado.

Na lista dos melhores, 
para quem não quer perder 
tempo analisando as carac-
terísticas dos smartphones 
para saber se vai atender suas 
necessidades, está no Galaxy 
S8 e o S8 Plus, da Samsung. 
Eles também são aparelhos 
para quem não está muito 
preocupado com o preço. O 
especialista em tecnologia do 
Zoom, Ricardo Bergher, colo-
cou ambos no topo, na fren-
te do iPhone 7 Plus (o 8 ainda 
não tinha chegado ao merca-
do brasileiro quando a lista-
gem foi feita).

“Ainda mais rápidos que 
o Galaxy S7, eles contam com 
algumas boas novidades. En-
tre elas, o suporte para dois 
chips; a tela “infinita” nos 
dois modelos e com uma pro-
porção diferente, deixando 
os aparelhos mais finos; o lei-
tor de íris; e algumas melho-
rias nas câmeras, como a im-
plementação do autofoco no 
sensor frontal. E eles conti-
nuam aceitando cartão de 

AS LISTAS

OS MELHORES
1 - Samsung Galaxy S8 e 
Galaxy S8 Plus
2 - iPhone 7 Plus
3 - moto z2 Force
4 - LG G6
5 - Sony Xperia Xz 
Premium
6 - asus zenfone 3 zoom
7 - moto z2 Play
8 - asus zenfone 3
9 - Samsung Galaxy 
a5 2017
10 - motorola moto 
G5S Plus
11 - Samsung Galaxy 
J7 Prime
12 - Samsung Galaxy 
J5 Pro
13 - LG K10 Power
14 - Samsung Galaxy 
J5 Prime
15 - motorola moto E4 Plus
16 - Samsung Galaxy J5 
metal 2016
17 - LG K10 2017

O MELHOR
CUSTO/BENEFÍCIO
1 - zenFone 3
2 - Galaxy J7 Prime
3 - moto G5 Plus
4 - moto G5S
5 - moto z2 Play
6 - Quantum muv uP
7 - moto G5
8 - LG K10 Power
9 - Galaxy J5 Prime
10 - LG K10 2017
11 - zenFone 3 max
12 - Galaxy J7 Neo
13 - Sony Xperia Xa
14 - LG X Power
15 - Galaxy J5 2016

Samsung Galaxy S8 é o primeiro na lista dos melhores

zenFone 3 é o primeiro na lista do melhor custo/benefício

memória e sendo celulares à 
prova d’água”, diz Bergher.

Sobre o iPhone 7 Plus, o 
segundo da lista, o especia-
lista aponta que a Apple re-
solveu não mexer muito no 
design com relação à versão 
passada, mas trouxe novida-
des bem interessantes: é um 
celular resistente à água, está 
ainda mais veloz, com bate-
ria mais duradoura, além de 
trazer câmeras aprimoradas. 
“Aliás, esta versão, a Plus, tem 
duas câmeras na traseira que, 
juntas, entregam fotos mais 
amplas e com mais qualida-
de”, avalia.

cuStO/BEnEfíciO
Para quem está de olho 

no bolso, mas quer um celu-
lar que permita usar redes so-
ciais e aplicativos de bate-pa-
po o dia todo e ainda curte 
jogar de vez em quando, Ber-
gher elaborou uma lista com 
aparelhos intermediários 
que aliam preço e qualidade. 
Nela, o ZenFone 3 da Asus fi-
gura em primeiro. E chegou 
nesta posição depois da che-
gada do ZenFone 4, que fez a 
versão 3 despencar de preço. 

“Com o seu ótimo pro-
cessador Qualcomm Snap-
dragon 625 de 2.0GHz, soma-
do aos seus 3GB de RAM, ele 
roda qualquer app mais pesa-
do ou jogo atual sem dificulda-
des. Além disso, suas câmeras 
entregam excelentes resulta-
dos graças ao sensor Sony apli-
cado no smartphone, suas len-
tes com boa abertura e itens 
importantes para a hora do cli-
ck, como a estabilização ópti-
ca”, finaliza.
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Com a proximidade do 
Natal, o clima alegre e 
festivo toma conta das 

famílias. A figura do Papai Noel, 
os enfeites, as luzes e os prepa-
rativos para a data contribuem 
para reforçar o espírito natali-
no. Este é o momento de rea-
tar ou fortalecer laços, cele-
brar o amor, a generosidade, 
a fé e a compaixão e de estar 
com a família, seja de sangue 
ou por afinidade. 

Em Maravilha, nove ado-
lescentes ganharam recente-
mente uma nova referência fa-
miliar por meio do programa 
Apadrinhamento Afetivo: Vi-
ver em Família é para Todos. 
A iniciativa tem como objetivo 
permitir que crianças ou ado-
lescentes em medida de acolhi-
mento tenham novos exemplos 
de participação familiar e cida-
dania, oferecendo aos apadri-
nhados um ambiente agradá-
vel, educativo e seguro, no qual 
há a oportunidade de resgatar 
os valores básicos da convivên-
cia familiar e comunitária.

O projeto também permi-
te que pessoas residentes no 
município possam acompa-
nhar, orientar, assistir e apoiar 
o desenvolvimento e a vida da 
criança ou do adolescente des-
tituído do poder familiar e com 
possibilidades remotas para 
a adoção. Os interessados em 
participar do programa passam 
por um processo inicial, com 
entrega de documentação, en-
trevista e encontros com diver-
sas temáticas. Depois, recebem 
o certificado de aptidão.

Os encontros com os afi-
lhados ocorrem de forma gra-
dual, inicialmente com a par-

ticipação da equipe. Após, os 
mesmos ficam sob a responsa-
bilidade do padrinho, como le-
var para passear, acompanhar 
no médico ou escola, visitar lu-
gares ou participar de festas 
comemorativas. As atividades 
devem ocorrer em um perío-
do de, no mínimo, uma vez a 
cada 30 dias. 

Podem ser padrinhos pes-
soas da comunidade que te-
nham interesse em partici-
par ativamente da vida de 
seus afilhados, ser maior de 
21 anos, respeitando uma di-
ferença de 16 anos entre pa-
drinho e afilhado, ter dispo-
nibilidade de participar de 
reuniões com equipe respon-
sável pelo projeto, consentir 
em fornecer documentação, 
aceitar visita técnica na resi-
dência, realizar avaliação psi-
cológica e respeitar as regras 
do projeto. 

O interessado também 
deve possuir mais uma pessoa 
da família que esteja disponí-
vel para participar do programa 
e se comprometer a participar 
efetivamente em no mínimo 
uma atividade ao mês. O proje-
to, um dos sete que existem for-
malmente em Santa Catarina, é 
uma parceria do Grupo de Es-
tudos e Apoio à Adoção (Gea-
ma), prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Assistência Social, 
Poder Judiciário de Santa Cata-
rina e Ministério Público.

O vínculo criado no decor-
rer dos encontros é uma troca 
de carinho, atenção e amor en-
tre padrinhos e afilhados. Para 
estes nove adolescentes, o Na-
tal e a vida passam a ter um 
novo sentido. 
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gEama
O Grupo de Estudos e apoio à adoção de 
maravilha foi fundado em setembro de 2014. 
É uma organização aberta a pessoas que 
possuem afinidade e desejam contribuir para 
fomentar a cultura da adoção: pretendentes à 
adoção, pais e filhos por adoção, profissionais 
de diversas áreas, pessoas da comunidade em 
geral interessadas no assunto, que trabalham 
voluntariamente em prol da adoção e demandas 
relacionadas à área.
Os participantes se reúnem a cada dois meses, 
na sede da JCi de maravilha. Os encontros 
contam com palestras, estudo de textos com 
assuntos de interesse do grupo, relatos e troca 
de experiências. a coordenação do grupo está 
sendo exercida atualmente por Sirlei Gheno.
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Neve no Natal é algo  
que só acontece no  
Hemisfério Norte, mas 

os bonecos de neve também fa-
zem parte da decoração natalina 
em países tropicais, como o Bra-
sil. E para quem quer incremen-
tar sua decoração natalina, uma 
rápida pesquisa na internet reve-
la uma infinidade de ideias. Como 
é algo muito simples de ser feito, o 
trabalho artesanal pode envolver 
as crianças, transformando-se em 
uma atividade divertida.

Para criar o boneco é necessá-
ria uma meia branca, além de bar-
bante, alfinetes com pontas colori-
das, um retalho de tecido colorido 
e arroz. A montagem é simples: 
primeiro, a meia deve ser cortada 
ao meio na altura do calcanhar. A 
parte do cano será o corpo do bo-
neco. É preciso virar a meia do 
avesso e dar um nó em uma das 
partes, formando um saquinho.

Para que o nó fique escondi-
do, é preciso desvirar a meia. Logo 
em seguida, basta encher o saqui-
nho com arroz, mas sem exagero. 
Feito isso, é hora de fechar a meia, 
novamente com um nó. Para for-
mar a cabeça, com o uso de um 
barbante, basta dar uma ou duas 
voltas na meia e amarrar. Com a 
parte da meia que sobrou é feita a 
touca, que também serve para es-
conder o nó que ficou na cabeça 
do boneco.

Os olhos e a boca são feitos 
com os alfinetes. Já o retalho colo-
rido serve para ser criada a manta. 
Basta dar uma volta no pescoço e 
amarrar. Outros materiais podem 
ser usados para fazer os olhos e a 
boca, como botões, conforme o 
tamanho. Nesse caso, o melhor 
é usar cola para a fixação. Os bo-
tões ainda podem ser usados no 
corpo, como se o boneco estives-
se usando uma blusa.
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O nascimento de Jesus teve um lindo propósito em bene-
fício de todo aquele que o aceitasse como salvador e es-
tivesse disposto a viver uma vida segundo os manda-

mentos divinos. O próprio Deus veio até a terra para buscar uma 
reaproximação com seu povo, mudando completamente a rela-
ção entre o Criador e seus filhos. 

Anterior ao nascimento de Cristo, muitas pessoas haviam se 
afastado de Deus, e naquele tempo o contato direto com a Di-
vindade era mais restrito aos profetas e sacerdotes, que acaba-
vam fazendo uma intercessão entre o povo e o Criador. A partir 
do nascimento de Jesus Cristo o ser humano passou a ter mais 
proximidade e liberdade para buscá-lo em qualquer momento e 
lugar. A imagem do Deus distante e inatingível para alguns ficou 
para trás e o povo poderia falar com seu Pai celestial a qualquer 
momento, assim como continua nos dias de hoje.

Enquanto esteve na terra Jesus cativou a muitos seguidores 
e tinha como principais características o seu carisma, as pala-
vras de fé e, por meio desta, o poder de cura. Com pouco mais 
de 30 anos, acabou sendo condenado e cumpriu o seu propósito 
de morrer por seu povo na cruz, dando a chance de uma vida de 
paz eterna aos filhos de Deus. Jesus subiu ao céu e deixou uma 
importante mensagem: “Ninguém vem ao Pai, senão por mim”. 

Os cristãos entenderam a grande importância da vinda do 
filho de Deus na terra e passaram a festejar anualmente o nasci-
mento de Cristo com uma grande festa chamada Natal. O pastor 
da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil de Maravi-
lha, Leandro Daniel Ristow, reforça que o Natal tem três impor-
tantes significados para o povo cristão. O primeiro é a vinda de 
Deus ao mundo em forma humana, o segundo é o motivo - Deus 
veio ao mundo para nos amar, e o terceiro é o resultado - cada 
pessoa pode agora “ir até Deus”. Para o pastor, quando Jesus faz 
parte da nossa vida, não só o Natal, mas todos os dias, esta ga-
nha sentido. 

a festa do Natal é 
precedida de uma 
preparação especial para 
os cristãos. Já no mês de 
novembro os ambientes 
começam a receber 
decoração cheia de cores 
e luzes. O pastor destaca 
que saber o sentido e 
trabalhar esta simbologia 
é muito importante e cita 
principalmente a árvore de 
Natal, o presépio e a coroa 
do advento. 
a árvore de Natal 
simboliza a vida, já que 
é uma das poucas que 
sobrevive e permanece 
verde durante o inverno 
rigoroso nas regiões do 
hemisfério Norte nesta 
época do ano. O presépio 
simboliza o nascimento 
de Jesus, mas conforme 
o pastor, é preciso olhar 
para a manjedoura e 
lembrar que Ele não está 
mais ali, assim como não 
está mais na cruz ou na 
sepultura. “O lugar onde 
Cristo quer ficar hoje é em 
nosso coração”, reforça 
ristow.
a coroa do advento 
representa a preparação 
para o Natal e é construída 
com ramos verdes, 
cobertos por quatro velas. 
a primeira vela é acesa 
no quarto domingo que 
antecede o Natal e as 
demais sucessivamente 
(nos domingos seguintes), 
até que todas estejam Pastor Leandro Daniel ristow e esposa, Karin

acesas. Já as luzes, seja 
das velas ou as lâmpadas 
elétricas, representam a 
luz de Jesus. 
ainda mais importante que 
trabalhar a simbologia é se 
preparar espiritualmente, 
buscar estar na presença 
de Deus e seguindo seus 
mandamentos. No dia 24 
- véspera de Natal - a ceia 
representa a importância 
de comemorar a data em 
família. O mesmo deve 
ser seguido no dia 25, 
assim como dedicar um 
momento para conversar 
sobre o verdadeiro 
sentido da data e ler um 
trecho bíblico que conta a 
história do nascimento do 
Salvador. O pastor diz que 
a igreja incentiva os fiéis 

a estar em família nesta 
data, já que Jesus também 
nasceu e viveu em família.
Outro ponto destacado 
por ristow é a troca de 
presentes entre familiares. 
No dia em que Jesus 
nasceu os três reis magos 

levaram presentes para 
o Filho de Deus e hoje os 
cristãos devem continuar 
a se presentear nesta data 
e sempre lembrar que 
o grande presente para 
todos nós é o nascimento 
de Jesus. 

PrEParaÇãO Para O nataL

Divulgação

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Árvore de Natal representa a vida, e as luzes, o Cristo Jesus

Presépio representa o nascimento de Jesus 
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Para compor a mesa  
nas festas de fim de  
ano, uma opção ba-

rata e saudável é a carne de 
porco. Entre os preparos pos-
síveis, o chef Marcelo Soko-
lowski, professor do curso de 
Gastronomia da Unopar, su-
gere uma saborosa e diferen-
te combinação, com amei-
xas e marrom glacê. Confira o 
passo a passo de uma porção 
para quatro pessoas:

ingrEDiEntES
• 1kg de lombo suíno
• 100 gramas de ameixas 
secas sem caroço cortadas 
em 4 partes
• 4 colheres de sopa de 
marrom glacê
• 1 cebola cortada em 
cubinhos
• 2 dentes de alho cortados em 
cubinhos
• 100 gramas de manteiga 

sem sal
• 200ml de vinho branco seco
• 100ml de azeite
• 1 galho de alecrim
• Sal e pimenta do reino a 
gosto

mODO DE PrEParO
Tempere o lombo suí-

no com sal e pimenta do rei-
no. Esquente a frigideira e colo-
que o lombo para grelhar. Uma 
vez grelhado, retire-o e envolva
-o em papel alumínio. Caso não 
tenha papel alumínio, use folhas 
de couve como alternativa. 

cOmO aSSar
Coloque para assar em for-

no preaquecido a 200 graus 
e deixe até a carne atingir 70 
graus. Para verificar se atingiu 
a temperatura ideal, utilize um 
termômetro ou um palito de 
dentes. Enquanto estiver saindo 
água da carne ao espetá-la, ela 

deve continuar no forno. Tome 
cuidado para tirá-la assim que 
parar de sair água ou ela atingir 
70 graus, para que o lombo não 
fique muito seco e fibroso.

O mOLHO
Para preparar o molho, co-

loque um pouco de óleo numa 
frigideira, um pouco de mantei-
ga e a cebola cortada em cubi-
nhos. Refogue bem e coloque 
o alho, em seguida as ameixas. 
Após refogá-las, adicione vinho 
aos poucos e, conforme ele vai 
evaporando, coloque as colhe-
res de marrom glacê. Se for ne-
cessário, utilize mais vinho para 
afinar o molho. Para servir, cor-
te o lombo em fatias e jogue le-
vemente o molho por cima, adi-
cionando o galho de alecrim.

A receita pode ser acompa-
nhada com arroz multigrãos e 
nozes picadas.
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ACeia de Natal, para  
muitas famílias, é o  
único momento do 

ano em que todos conse-
guem se reunir, mas em tem-
pos de redes sociais os ce-
lulares acabam roubando a 
atenção de quase todos, es-
pecialmente os mais jovens. 
Os parentes estão ali e teclan-
do sem parar, enviando fe-
licitações e respondendo as 
mensagens que não param 
de chegar. 

Para especialistas em eti-
queta, neste momento de 
reunião da família o mais 
adequado é ficar off-line por 
algumas horas. Uma dica é 
radicalizar: pegue uma cai-
xa bem decorada com moti-
vos natalinos e anuncie o “se-
questro” dos aparelhos. Peça 
que desliguem os celulares e 
dê a cada um uma etiqueta 

com um número, para fazer 
a retirada quando for embora. 

Dica DOS cOnSuLtOrES
A consultora paulista de 

imagem e comportamen-
to Marcele Goes argumenta 
que não dividir a atenção en-
tre o local que se está presen-
te e o ambiente virtual tem 
se tornado cada vez mais di-
fícil, ainda mais em ocasiões 
como o Natal, quando há a 
vontade de cumprimentar 
muitas pessoas, bem como 
de responder as mensagens 
recebidas. 

“O ideal e educado é es-
tar plenamente presente em 
todo o evento, ou seja: en-
quanto estiver à mesa, não 
use o celular, nem leve-o para 
a mesa. Fora dela, a pessoa 
deve evitar isolar-se por lon-
gos períodos para ficar te-

clando. Como para a maioria 
das pessoas é praticamen-
te impossível conseguir fazer 
isto, a segunda opção é adian-
tar os envios de mensagens 
antes do encontro para a Ceia 
e se houver algum momento 
em que todos da festa se dis-
persarem em seus celulares, 
aproveitar para fazer isto tam-
bém, pelo período de tempo 
mais breve possível, respon-
dendo aos contatos prioritá-
rios. O restante pode ser res-
pondido de casa no dia 25, 

que ainda é Natal”, sugere.
O consultor de etiqueta e 

comportamento Fabio Arru-
da segue a mesma linha. “O 
uso do celular tem que ser re-
servado e não pode interferir 
na interação com os demais. 
Nunca. O que tiver que ser 
respondido é para acontecer 
antes de reuniões familiares 
ou amistosas. Sempre existe 
o dia seguinte. As pessoas de-
vem se permitir em desfrutar 
de companhias presenciais, 
cada vez mais raras”.

mais duas dicas importantes
Não é só o celular que requer uma 
atenção especial para a Ceia de Natal. 
há ainda outras duas situações que 
precisam ser previstas pelo anfitriões: 
preparar uma mesa com petiscos e 
reserver um espaço para as crianças. 
O primeiro caso serve para evitar que 
alguém fique com fome até a Ceia ser 
servida  ou consuma alguma bebida 
alcoólica com o estômago vazio. 
“Eu sugiro, para quem tem um apetite 
incontrolável, que coma algo leve em 
casa antes de sair, para evitar o próprio 
mal-estar e possíveis desconfortos. 
Já para os anfitriões, vale preparar 
uma mesa com aperitivos”, afirma o 
consultor Fabio arruda. Já a consultora 
marcele Goes acrescenta que a 
etiqueta sempre busca um meio-termo: 
“anfitrião e convidado pensam um no 
outro e procuram ter atitudes de boa 
convivência”. Para quem gosta de beber, 
ela recomenda que no caso de não haver 
nada para “beliscar”,  o melhor é deixar 
a cerveja, coquetéis e espumantes para 

depois da Ceia.
No caso das crianças, a especialista 
destaca que eventos como a Ceia são 
uma ótima oportunidade para educar os 
filhos. “Pais prevenidos acabam ficando 
mais tranquilos: vale conversar e orientar 
a criança antes de chegar na festa sobre 
o comportamento esperado”, afirma. 
Tanto marcele, quanto arruda, sugerem 
que o ideal é preparar um espaço na casa 
para a criançada brincar. E a supervisão 
não pode ser esquecida. “Se todos 
pudessem ter profissionais destinados 
à recreação dos pequenos seria genial, 
mas é algo caro e em datas festivas 
nem se fala. a supervisão é necessária, 
mesmo que revezada, e ajuda a previnir 
incidentes. mas eu ainda acho que os 
respectivos pais devem ser responsáveis 
pelos seus filhos, sempre”, afirma arruda.
marcele sugere que haja um acordo 
entre os adultos para que se revezem 
no cuidado e lembra que objetos que 
ofereçam risco para as crianças devem 
ser retirados do ambiente.
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O suco detox, que ficou 
famoso por promes-
sas de desintoxicar o 

organismo, além de trazer be-
nefícios para quem quer per-
der peso, ajuda, mas não vai 
resolver o problema daqueles 
que exagerarem na Ceia de 
Natal. Conforme a nutricio-
nista Schayane Golzer, o me-
lhor é não exagerar nos doces 
e evitar pratos com muitos in-
gredientes industrializados. 
Por exemplo, os chocolates 
com pouca porcentagem de 
cacau, como ao leite ou bran-
co, possuem uma quantidade 
enorme de gordura saturada 
na composição, que aumenta 
o risco de doenças cardiovas-
culares, diabetes e obesida-
de. Já para as bebidas alcoó-
licas vale a mesma coisa: tudo 
deve ser consumido com mo-
deração.

Ela ainda explica que a 
desintoxicação do organismo 

é feita pelo fígado e sistema 
renal. Por isso, não é um suco 
verde, depois de uma noitada 
de exageros, que vai curar a 
ressaca ou eliminar o mal-es-
tar. Entre outras funções, o fí-
gado é o responsável por fil-
trar o sangue removendo as 
impurezas e toxinas. Ele envia 
tudo para os rins, que fazem 
a eliminação. Quando há ex-
cesso no consumo de alimen-
tos com ingredientes prejudi-
ciais à saúde, o sistema fica 
sobrecarregado e doenças 
podem surgir com o passar 
do tempo.

O suco detox com folhas 
verdes, que têm maior pre-
sença de magnésio, ajuda o 
corpo a combater, por exem-
plo, os radicais livres, res-
ponsável por danificar as 
células. Já outros alimen-
tos, chamados de diuréticos, 
como o abacaxi, auxiliam os 
rins na eliminação de toxinas.

Devemos levar em consi-
deração também os alimen-
tos ricos em potássio, como 
a banana, pois este nutrien-
te é fundamental e a falta dele 
leva a problemas musculares 
e no sistema nervoso. ”A fru-
tose, açúcar encontrado nas 
frutas, é muito boa também, 
pois acelera o processamen-
to do álcool pelo corpo e aju-
da a repor energia”, destaca a 
nutricionista. Tendo em vista 
que, para ‘curar’ uma ressaca, 
o melhor é tentar repor o que 
o organismo perdeu. Primei-
ro, ingerir bastante água, já 
que a maioria das bebidas al-
coólicas é, também, diurética. 

Por fim, o que não deve-
mos esquecer é que a alimen-
tação saudável e equilibrada 
que nos traz as necessidades 
e os benefícios para o nos-
so corpo. No caso do suco, 
sua ingestão no dia seguin-
te a uma comilança colabo-

ra quando a pessoa deixa de 
consumir, por exemplo, refri-

gerante. “O melhor, se não for 
um suco nesta linha do detox, 

que é um nome comercial, é 
ingerir bastante água”, afirma.
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As ruas de Maravilha 
estão mais ilumina-
das neste Natal, mas 

não é só a decoração feita 
pela prefeitura que conta. 
Diversos moradores enfei-
taram suas casas para rece-
ber o Papai Noel de braços 
abertos, ou melhor, com a 
guirlanda na porta. 

Na Avenida Sul Brasil, a 
residência da família Wehr-
mann já é conhecida. Eles 
moram há oito anos na casa 
1.203 e sempre decoram to-
das as partes do terreno, 
incluindo os cômodos in-
ternos. Roseli Wehrmann 
conta que quem começou 
com os enfeites foi o so-
brinho Dionatan Bernhard. 
“Há uns 10 anos ele come-
çou comprando algumas 
luzes e enfeites para ou-
tro lugar que morávamos. 
Hoje aqui em casa o Natal 
é mais que tradição e como 
ele é artesão, tudo fica ain-
da mais bonito”, explica.

A casa ficou no pódio 
por dois anos consecuti-
vos no concurso de deco-
ração natalina Luz e Magia, 
promovido pela CDL e As-
sociação Empresarial. Mas 
2017 será diferente, como a 
mãe de Roseli está doente, 
ela não teve tempo para en-
feitar a casa. “Tentamos ao 
máximo decorar, mas não 
ficou como em outros na-
tais. Apesar de tudo, nosso 
espírito natalino está sem-
pre aceso”, lembra. 

“ESSE Lugar nãO É O ParaíSO?”

Na avenida 27 de 
julho a casa de 
marlise Sachertt 
também chama a 
atenção. Este é o 
terceiro ano que a 
residência é decorada 
e, segundo ela, o 
Natal com enfeites 
é muito mais feliz. 
“Esse lugar não é o 
paraíso? É assim que 
me sinto aqui quando 
anoitece”, explica.
Ela mora na casa 
1.876 há 23 anos e 
nunca tinha sentido 
necessidade de 
ornamentar o local. 
mas em 2015 o 
marido, Oriberto 
mello, sugeriu 
que eles fizessem 
juntos uma pequena 
decoração. hoje o 
local já tem dezenas 

de luzes coloridas, 
laços, presépio no 
jardim e até um 
boneco do Papai 
Noel. 
Para o casal, 
a decoração 
aumentou na mesma 
proporção que o 
espírito natalino 
na família. agora 
a data é esperada, 
já que o desenrolar 

dos fios das luzes 
é uma terapia. 
“Tudo aqui é muito 
simples, mas como 
é feito com amor, 
nos transforma. 
aconselho a todos 
que sejam solidários 
e decorem as 
casas, porque é o 
que mantém esse 
sentimento vivo no 
coração”, finaliza. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Casa de marlise Sachertt fica na avenida 27 de Julho 

O Natal é esperado, já que o desenrolar dos fios das luzes é uma terapia

Carine Arenhardt/O Líder

Casa dos Wehrmann ficou dois anos no pódio do concurso Luz e magia

roseli Wehrmann diz que os detalhes também devem aparecer durante o dia

Cômodos internos estão decorados
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Quando chega o fim 
de ano os cenários 
públicos ganham 

cara nova, com muitas luzes 
e objetos decorativos. O pú-
blico começa a conferir a de-
coração no mês de novembro 
e principalmente em dezem-
bro, mas os trabalhos ini-
ciam muito antes e envolvem 
grande equipe. Em Maravi-
lha o trabalho iniciou ainda 
no mês de maio, quando foi 
criada uma comissão com-
posta pelo diretor de Indús-
tria, Comércio e Turismo, 
Mozer de Oliveira, e a direto-
ra do Departamento de Cul-
tura, Rosi Reichert Heineck. 

Nos meses seguintes ou-
tros departamentos, como o 
Setor de Compras, Planeja-
mento e Obras, também au-
xiliaram. Conforme Mozer 
de Oliveira, foram mais de 
20 reuniões para acompa-
nhar desde as característi-

cas dos materiais até o dia da 
Caminhada das Lanternas, 
com o acendimento das lâm-
padas. A decoração está nos 
principais pontos da cida-
de, como nas praças dos Mo-
toristas, Padre José Bunse e 
das Crianças; avenidas Arau-
cária, Sul Brasil e Sete de Se-
tembro; prefeitura; portal do 
município e também ao lado 
do trevo. 

Foram instaladas 12.5 
mil lâmpadas led e 12,5 mil 
metros de fio no túnel ilu-
minado que cobre parte das 
avenidas Araucária, Sul Bra-
sil e Sete de Setembro. A de-
coração da cidade é também 
composta por mais sete mil 
metros de mangueiras LED, 
dois mil metros de piscas, 
além de 48 estrelas nos can-
teiros, praças e rótulas. Todo 
o custo foi pago pelo municí-
pio, neste ano sem parceria 
com entidades.

Conheça os itens que 
compõem a decoração natalina 
nos espaços públicos de Mara-
vilha e o significado de cada um.

PinHEirO: as árvores de Natal 
estão entre os principais itens 
de decoração nesta época do 
ano. O pinheiro representa a 
vida, já que é uma das poucas 
árvores que sobrevive no 
inverno rigoroso do hemisfério 
Norte nesta época do ano. 

EStrELa: a Estrela de Natal é 
também chamada de Estrela 
de belém e foi o que revelou 
o nascimento de Jesus aos 
três reis magos e também os 
conduziu até a manjedoura 
onde estava com José e 
maria. 

caSa E PaPai nOEL: O bom 
velhinho também tem seu 
espaço na decoração em 
maravilha. a figura é encontrada 
em vários pontos e o Papai Noel 
também ganhou uma Casa para 
receber as crianças. a lenda do 
bom velhinho surgiu depois que 
um bispo chamado Nicolau, 
nascido na Turquia em 280 
d.C., começou a ajudar pessoas 
pobres, deixando moedas 
próximas às chaminés das 
casas. Nos anos seguintes ele foi 
associado ao Natal na alemanha 
e logo se espalhou pelo mundo. 
aos poucos o bondoso São 
Nicolau também foi ganhando 
novos nomes, e no brasil foi 
“batizado” de Papai Noel. 

SnOw faLL: Em português 

“queda de neve”, este cenário 
é bem tradicional no Natal e 
lembra como é esta época do 
ano no hemisfério Norte. a neve 
também é utilizada na decoração 
brasileira, embora seja uma 
realidade restrita aos países do 
hemisfério Norte. 

anJOS: Os anjos são 
mensageiros de Deus e levam 
mensagens do Criador. São um 
sinal de que o céu se abriu e Deus 
visitou seu povo, vindo a terra em 
forma de homem. 

guirLanDaS: a tradição surgiu 
em roma, onde eles acreditam 
que presentear com um arco de 
planta traz saúde. as guirlandas 
também são usadas como coroas 
do advento, que representam a 

aproximação do Natal. 

PrESÉPiO: Cenário que 
representa o nascimento de 
Jesus, em uma manjedoura, ao 
lado de seus pais, animais e a 
chegada dos três reis magos. 

BOta: Não há um significado 
especial, apenas é a bota do 
Papai Noel. 

PiScaS/manguEiraS/
LâmPaDaS/VELaS: Todas as 
luzes natalinas, seja com velas 
ou lâmpadas, representam a luz 
do próprio Jesus, que disse “Eu 
sou a luz do mundo, quem me 
segue de modo algum andará 
em trevas, mas terá a luz da 
vida”. É um dos principais e mais 
significativos símbolos do Natal. 

O quE Significam

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

mais de 12 mil lâmpadas foram colocadas no túnel 

imagem do Papai Noel e sua bota também fazem parte da decoração Presépio representa o nascimento de Jesus

Árvores de Natal representam a vida

ruas e avenidas receberam 48 estrelas de Natal
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O Espaço Criança 
Sorriso de Ma-
ravilha lotou na 

noite do domingo (17), 
com a programação es-
pecial de fim de ano. O 
público conferiu apre-
sentações de balé, co-
ral, dança, violão e acor-
deom, protagonizadas 
pelos alunos do Depar-
tamento de Cultura de 
Maravilha. Em seguida 
teve o pronunciamen-
to de lideranças e show 
do grupo Circo e Palco. 

A peça apresentada, 
Em busca da fábrica en-
cantada, contou a histó-
ria de uma menina que 
procurava o Papai Noel, 
sendo patrocinada pela 
Piracanjuba. As crian-
ças aguardavam ansio-
sas pela apresentação e 
cercaram o palco com 
olhos e ouvidos atentos. 

Ainda durante a noi-
te teve a Festa do Pas-
tel e do Chopp, promo-
vida pelo Lions Clube 
Maravilha Oeste. O pú-
blico degustou pastéis 
de carne, frango, quei-
jo e chocolate. Os valo-
res arrecadados serão 
revertidos à Campanha 
da Visão, manutenção 
do quarto 39 do Hospi-
tal São José, no proje-
to de camas hospitala-
res, além de outras ações 
mantidas pelo clube.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Público expressivo acompanhou a programação apresentação de balé esteve na programação cultural

Coral Cidade das Crianças fez duas apresentações no evento Coral Cidade das Crianças também se apresentou na igreja matriz na noite de sábado

Show com o grupo Circo e Palco Lions Clube maravilha Oeste promoveu a Festa do Pastel e do Chopp
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O mês de dezembro é 
considerado o mais 
“poderoso” para in-

crementar as vendas no co-
mércio em geral. Em Maravi-
lha as empresas se prepararam 
com estoques maiores e ho-

rários especiais para atender 
aos clientes. Durante o mês, 
todos os sábados foram es-
peciais e o comércio manteve 
as portas abertas o dia todo. 
Hoje (23) o atendimento vai 
até às 17h. 

Neste ano a CDL e Asso-
ciação Empresarial de Mara-
vilha não divulgaram uma es-
timativa de incremento nas 
vendas, mas a expectativa é 
que os números sejam supe-
riores aos de 2016. O coor-
denador do Núcleo do De-
senvolvimento do Comércio, 
Gelson Rossetto, diz que o 
aumento nas vendas vem 
crescendo gradativamen-
te desde o início do mês e se 
intensificou nesta semana, 
com destaque para ontem 

(22) e hoje (23). 
Os setores que mais se 

destacam nesta época do ano 
são os mercados, com bebi-
das e alimentos; além das lojas 
de confecções e linha de bazar 
para presentes. Os bons resul-
tados para o comércio em ge-
ral são garantidos com o pa-
gamento do 13º salário e a 
tradição de festas no fim de 
ano, com confraternizações 
entre amigos e familiares com 
troca de presentes. 

Na próxima semana, a pro-
ximidade do Réveillon também 
movimenta o comércio de con-
fecções e do ramo de alimentos, 
bebidas e fogos de artifício. Os 
números com o incremento de 
vendas devem ser levantados e 
divulgados no início de 2018. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Coordenador do Núcleo do 
Desenvolvimento do Comércio, 
Gelson rossetto movimento no comércio local se intensificou nesta semana
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A vinda do bom velhinho de ver-
melho é muito aguardada pe-
las crianças e é principalmente 

no mês de dezembro que ele costuma 
aparecer, sempre acompanhado de um 
saco com doces e presentes. O Papai 
Noel pode ser facilmente reconhecido 
por onde passa, com suas vestimentas 
vermelhas, barba e cabelos brancos e 
um carisma sem igual. Mas será que o 
Papai Noel existe de verdade? 

A lenda do bom velhinho surgiu 
depois que um bispo chamado Nico-
lau, nascido na Turquia em 280 d.C., 
começou a ajudar pessoas pobres, dei-
xando moedas próximas às chami-
nés das casas. A solidariedade do bis-
po chamou a atenção de muitos e São 
Nicolau também acabou se transfor-
mando em santo após várias pesso-
as relatarem milagres intercedidos por 
ele. A associação de São Nicolau ao Na-
tal começou na Alemanha e se espa-
lhou pelo mundo todo em pouco tem-
po. Aos poucos o bondoso São Nicolau 
também foi ganhando novos nomes e 
no Brasil foi “batizado” de Papai Noel. 

O exemplo do São Nicolau passou 
a ser seguido por outras pessoas no 
mundo todo. Então, sim, o Papai Noel 
existiu, e ganhou seguidores que con-
tinuam existindo e espalhando rastros 
de amor e solidariedade por onde pas-
sam. Isso não quer dizer que eles não 
sejam pessoas “normais”, com famí-
lia e trabalho. A diferença é que eles se 
apaixonaram pela figura solidária que 
realiza sonhos de crianças pelo mun-
do todo. 

Nelson Salmin, morador de Mara-
vilha, assumiu o ofício de Papai Noel há 
20 anos e desde então não conseguiu 
mais ficar longe dos abraços apertados 
e sorrisos de gratidão das crianças que 
encontram o bom velhinho. Em 1997 
ele recebeu o primeiro convite para ser 
Papai Noel, em um evento da AABB de 
Maravilha. Não só aceitou o pedido, 

como também se encantou pela ideia. 
Nos anos seguintes, Salmin se-

guiu com seu projeto de entregar pre-
sentes para as crianças, principalmen-
te aquelas cujas famílias não tinham 
condições financeiras de presen-
tear os pequenos. No decorrer dos 
anos, firmou parcerias com o Corpo 
de Bombeiros de Maravilha, o Rotary 
Clube, além de várias outras entidades 
e empresas para arrecadar brinquedos 
e doces e entregar às crianças e idosos. 

Atualmente, ele também se apre-
senta em festas de empresas e eventos 
em geral. Não cobra nada pelo traba-
lho, apenas pede doações de brinque-
dos e doces para distribuir às crianças. 
Durante o mês de dezembro o Papai 
Noel tem a agenda lotada, mas ainda 
arruma um tempinho para elaborar 
roteiro passando pelas comunidades 
rurais e cidade de Maravilha e muni-
cípios vizinhos para entregar os pre-
sentes. 

O trabalho só encerra depois do 
Natal. No dia 25 de dezembro Salmin 
comemora seu aniversário fazendo vi-
sitas surpresas para a criançada. “Eu 
escolho algumas comunidades e vou 
de surpresa. Fico até a tarde entregan-
do presentes onde tem crianças”, rela-
ta. E neste ano não vai ser diferente. 
Na segunda-feira (25) ele comemora 
51 anos e com muito orgulho vai cum-
prir mais um roteiro como Papai Noel. 

Para ele, a experiência é incrível, 
os abraços sinceros e apertados pa-
gam qualquer esforço. Diz que conta 
com a ajuda de amigos, que também 
se vestem de Papai Noel para o auxi-
liar na entrega dos presentes durante 
o mês de dezembro. E para finalizar, 
ele destaca que ainda está recebendo 
doces e presentes para este ano, que 
podem ser entregues até amanhã (24). 
Quem tiver interesse em fazer doações, 
pode entrar em contato pelo telefone 
(49) 99911 8286. Nelson Salmin vestido de Papai Noel

Carine Arenhardt/O Líder
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A chegada do Natal des-
perta muitos sentimen-
tos positivos, principal-

mente o amor e a solidariedade. 
Nesta época do ano a felicidade 
invade o coração, tanto de quem 
recebe, como de quem ajuda. E 
foi exatamente assim com os co-
laboradores da Aurora Alimen-
tos, unidade de Maravilha, e as 
crianças do Núcleo Escolar de 
Saltinho: ambos viveram um 
momento especialmente feliz 
no último dia 15 deste mês. 

Cerca de 80 crianças se des-
locaram até a unidade da Aurora 
em Maravilha para receber um 
presente de Natal, com doces e 
algum brinquedo, comprados 
por colaboradores da empre-
sa que apadrinharam os peque-
nos. Esta foi a segunda edição da 

campanha na empresa, que ob-
jetiva presentear crianças no Na-
tal. Em 2015 foram presenteadas 
78 crianças de Santa Terezinha 
do Progresso. 

A entrega dos presentes foi 
feita pelo Papai Noel. As crian-
ças, com idade entre quatro e 
seis anos, aguardavam ansio-
sas a chegada do bom velhinho 
e, antes de receber o presente, 
aproveitaram para dar um abra-
ço no Papai Noel. Cada crian-
ça apadrinhada escreveu uma 
cartinha e desenhou o presente 
que gostaria de ganhar. Confor-
me a assistente social da Aurora, 
Franciely Aparecida Trindade, 
além da equipe, outras pesso-
as se solidarizam com a histó-
ria dos pequenos e procuraram 
a empresa para ajudar. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Primeiro grupo que recebeu os presentes Crianças receberam doces e brinquedos 

Padrinhos posaram para a foto com os apadrinhados Papai Noel entregou os presentes
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1. O grincH
Parece que vai dar o maior medo, não é? acredite: 
não dá! O Grinch mostra uma criatura diferente 
tentando destruir o Natal da cidade onde mora. 

Cheio de trapalhadas e muita risada, o filme é estrelado por Jim Carrey. 
Depois de fazer de tudo para destruir a data, o Grinch vai ter uma surpresa 
(e você também!)

2. O EXPrESSO POLar
Quem nunca quis ter uma aventura quando era criança? 
imagina então uma aventura para o Polo Norte, na época do 
Natal, com muitos presentes e, claro, com o Papai Noel! além 
de realizar esse sonho de infância, os traços dessa animação 
são lindos e a trilha sonora concorreu ao Oscar em 2004.

3. OS fantaSmaS DE ScrOOgE
um velho rabugento e muito rico passa os natais 
reclamando em sua casa. Não gosta de música, não gasta 
com presentes, não faz um banquete para a família. Então 
ele recebe no meio da noite a visita de três espíritos que vão 

mudar sua visão sobre o Natal: o Espírito do Natal Passado, o Espírito do 
Natal Presente e o Espírito do Natal Futuro.

4. ESquEcEram DE mim 2
Nesse segundo filme da série, Kevin acaba indo sozinho 
para Nova iorque com o cartão de crédito do pai e fica 
em um super hotel de luxo. O que aconteceria se ele 
reencontrasse seus inimigos do último filme? isso é o que 
você vai descobrir!

5. a OrigEm DOS guarDiõES
Esse filme é para aqueles que acreditam e que guardam 
dentro de si o espírito da pureza e da crença. baseado 
no livro de William Joyce, os personagens, Papai Noel, 
Coelhinho da Páscoa e Fada do Dente, estão ameaçados 

pelo bicho Papão. Quem mais poderia ajudá-los além das crianças que 
realmente acreditam na sua existência?

6. O EStranHO munDO DE Jack
Jack comanda o mundo do Dia das bruxas, mas inspirado 
pelo espírito natalino resolve entrar na brincadeira. mas a 
tarefa de convencer os monstros a entrarem no clima não 

Fim de ano é época de fes-
ta, de ficar todo mundo 
unido! Mas é também 

muito bom escolher algumas 
horas vendo um filme com a 

família. Por isso, confira dicas 
de alguns longas natalinos que 
são verdadeiros clássicos para 
manter o espírito da data. Pre-
pare a pipoca e aperte o play!

vai ser nada fácil! Lançado no ano 1993 pelo aclamado diretor Tim burton, 
O Estranho mundo de Jack é um musical clássico e tocante.

7. mEu PaPai É nOEL
Outro sonho de crianças realizado: descobrir que seu 
próprio pai é o Papai Noel. um vendedor de brinquedos 
está em sua casa quando o verdadeiro Papai Noel 
sofre um acidente e fica impossibilitado de entregar os 
presentes. O vendedor decide ajudar, mas percebe que está 

engordando demais e sua barba está crescendo muito rápido…

8. OPEraÇãO PrESEntE
Trabalhar o ano inteiro por causa de um dia: essa é a tarefa 
do Papai Noel. muitas coisas podem acontecer por causa 
disso, como se esquecer de entregar um presente! Então, 
arthur, filho do Papai Noel, resolve entregar por si mesmo, 
mas a função não é tão fácil como ele imagina.

9. um DuEnDE Em nOVa iOrquE
Como seria se um dos duendes do Papai Noel descobrisse 
que, na realidade, ele é um humano e que seu pai vive 
em Nova iorque? buddy resolve ir atrás da sua família e 
encontra uma cidade que já não mais acredita no Natal e é 
aí que a sua aventura começa!

10. um cOntO DE nataL DO mickEy
a ideia é mais ou menos a mesma que a do filme 
“Os Fantasmas de Scrooge”: Tio Patinhas encarna 
o personagem do velho rico e avarento e os outros 
personagens da Disney, como a minnie, o Pato Donald e o 

próprio mickey, vão aparecendo ao longo do desenho, que tem um pouco 
mais de 20 minutos. É baseado na obra de Charles Dickens, a Christmas 
Carol, de 1843 (e faz muito sucesso até hoje).

11. ruDOLPH
Essa é uma história que fala de forma leve sobre muitos 
assuntos de adulto: a rejeição, a solidão e a superação. 
rudolph é uma rena atrapalhada, a única de seu bando 
com o nariz vermelho, e seus amigos não o aceitam muito 
bem por causa disso. mas ele não é uma rena qualquer, é 

uma das renas do trenó do Papai Noel e vai salvar o Natal com seu nariz 
brilhante dentro da neblina.

12. O miLagrE na rua 34
Esse filme é mais um daqueles que te fazem sorrir pelas 
cenas lindas e os diálogos emocionantes. Na época de 
Natal, um homem bem velho é contratado para trabalhar 
em uma loja de brinquedos como Papai Noel. mas a filha 

da dona da loja, a pequena Susan (que é a mesma atriz do clássico 
“matilda”), não acredita nessa história. Os dois vão se tornar grandes 
amigos e mostrar o verdadeiro significado do Natal.

13. um HErói DE BrinquEDO
Esse é um filme que marcou os anos 90. O herói dos 
filmes de ação, arnold Shwarzenegger, dessa vez faz 
o papel de um pai relapso, que quase não participa 
da vida do filho. Para compensar, promete a ele o que 

quiser de presente de Natal, mas o brinquedo que o menino quer está 
esgotado. Obstinado, ele vai fazer de tudo para achar o brinquedo e 
ganhar no novo o título de “paizão do ano”.

14. fÉriaS fruStraDaS DE nataL
Essa comédia vai fazer você e sua família se verem na 
tela: todo mundo está esperando o Natal dos sonhos, 
mas os imprevistos acontecem e eles acabam 
resultando em boas risadas: árvore de Natal que não 
está montada, parentes que vêm de longe para se 

hospedar na sua casa, aquele dinheirinho extra prometido pelo chefe 
que não chega… É reunir a família e se divertir!

15. O nataL DE cHarLiE BrOwn
Os personagens da turma do Snoopy em mais uma 
história sensível, emocionante e com uma linda lição 
no fim. a turma está fazendo uma peça teatral sobre 
o verdadeiro significado do Natal, mas a experiência 
acaba sendo frustrante e os amigos se unem para 
salvar a festa. Lindo!

16. PODE mE cHamar DE nOEL
Nesta comédia de 2001, Nick, o verdadeiro Papai 
Noel, está procurando um sucessor, já que está se 
aposentando após 200 anos. O desafio é achar esta 
pessoa especial até a noite de Natal. Lucy, uma bem 
sucedida produtora de televisão, interpretada por 

Whoopi Goldberg, é sua favorita. mas, quando criança, ela pediu ao 
Papai Noel um presente: que seu pai voltasse do vietnã. Como ele 
morreu, a menina nunca mais acreditou em nada.

17. O cOntO DE nataL DOS muPPEtS
Também baseado no livro de Charles Dickens, dessa 
vez quem vai passar pela aventura de Natal são os 
personagens dos muppets: Caco, miss Pig e Gonzo 
vêm para contar a história clássica de um jeito 
divertido e com aquelas risadas ao fundo que fazem a 
gente voltar junto com as crianças para a infância.
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O Natal é muito mais do que apenas 
abrir uma pilha de presentes em-
baixo da árvore, mas ele pode pas-

sar despercebido até pelos pais mais prepa-
rados. Esses dias antes do Ano-Novo podem 
passar tão rápido como um borrão. Para que 

você não passe todos os anos em branco, aqui 
vão algumas tradições para celebrar em famí-
lia todos os anos.

faÇa uma fOrnaDa DE 
BiScOitOS
Cozinhar em família pode 
ser muito divertido. Peça 
para que cada um escolha 
seu sabor favorito de 
biscoito e então vocês 
terão um festival de 
sabores, para durar até o 
ano-Novo.

uSE PiJamaS quE 
cOmBinEm
Pode até parecer bobo, 
mas imagina só uma foto 
em família assim? Encoraje 
todos os membros da 
família a vestir pijamas que 
combinam, na véspera de 
Natal, então quando o dia 
25 chegar, todo mundo já 
estará no clima.

tirE uma fOtO 
tEmática
algumas famílias têm o 
costume de fazer fotos 
várias vezes ao ano, mas 
se este não é o seu caso, 
considere o feriado para 
colocar a câmera no timer 
e tirar uma foto bem bonita 
com sua família. Faça 
clássica, festiva, temática 
ou até mesmo com os 
pijamas que combinam! vai 
ser uma bela recordação 
em família.

maraViLHE-SE cOm a 
DEcOraÇãO Da ciDaDE
Nem sempre a sua 
vizinhança terá as melhores 
decorações ou luzes. mas 
não é por isso que você não 
pode curtir a data. Caminhe 
ou dirija com a família pelos 
principais pontos da sua 
cidade e, depois, elejam a 
preferida de cada um de 
vocês.

Dê Para caDa crianÇa 
um EnfEitE
Faça a sua coleção de 
enfeites para a árvore de 
Natal – e transforme o 
momento de montagem da 
árvore em uma experiência 
pessoal -, basta dar um 
novo ornamento para 
cada membro da família 
customizar e pendurar 
a cada ano. Ele pode, 
inclusive, ser feito a mão e 
escolhido de acordo com 
os interesses de cada 
um. Guarde-os para os 
próximos anos.

SEJa VOLuntáriO
Garanta que seus filhos 
saibam que o Natal 
não é somente ganhar 
presentes, mas pensar 
na comunidade também. 
muitos lugares servem 

comida para pessoas sem 
teto nessa data. mas em 
nossa região, uma opção 
é doar alimentos para um 
abrigo ou orfanato. Faça 
a mesma coisa todos os 
anos e a cada ano um 
membro da família pode 
decidir para quem quer 
doar.

cOmPrE uma árVOrE DE 
nataL DE VErDaDE
Não é somente um 

passeio divertido, mas 
é melhor para o meio 
ambiente comprar uma 
árvore real do que uma 
artificial. Cada acre em 
uma fazenda que planta 
pinheiros de Natal produz 
oxigênio o suficiente para 
sustentar 18 pessoas por 
dia. além disso, envolver 
todo mundo na escolha 
da árvore faz com que 
todos fiquem muito mais 
excitados para decorar 

quando chegam em casa.

faÇa uma rEtrOSPEctiVa 
DO anO
Faça um vídeo com as 
melhores fotos do que 
você e sua família fizeram 
durante todo o ano, para 
até mesmo compartilhar no 
Facebook. misture também 
alguns vídeos, assim 
você sempre terá como 
se lembrar dos melhores 
momentos de cada ano.

DEiXE um LancHE 
Para O nOEL
antes de as crianças irem 
para a cama na véspera 
de Natal, faça com que 
eles preparem um prato 
com aqueles biscoitos que 
vocês fizeram e um copo 
de leite. Para as renas, 
separe algumas cenouras! 
Peça também para as 
crianças escrever um 
bilhete agradecendo pelo 
presente!
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Chegou o Natal e o  
Papai Noel se encar- 
regou de atender 
aquele pedido es-

pecial, mas deu um pequeno 
problema: o presente não era 
exatamente aquele visto na 
internet: ele chegou com al-
guma avaria ou parou de fun-
cionar depois de alguns dias. 
E agora, o que fazer? Para to-
dos esses casos, e muitos ou-
tros, existe o Código de Defe-
sa do Consumidor (CDC) e há 
como encontrar uma solução.

O ponto de partida de qual-
quer compra, explica o advo-
gado Marcelo Luiz Schmitt, é 
sempre exigir e guardar a nota 
fiscal e, quando a aquisição for 
feita pela internet, salvar todos 
os contatos feitos com o vende-
dor. Com toda a documentação 
em mãos, o consumidor deve 
avaliar que tipo de problema o 
produto apresentou e buscar as 

soluções possíveis com o lojista 
ou fabricante, pois ambos são 
responsáveis.

No caso de compras rea-
lizadas em algum site, o CDC 
prevê que o comprador tem 
sete dias de reflexão, podendo 
fazer a devolução, indepen-
dente da existência de defei-

to, recebendo integralmen-
te tudo o que pagou. É o que 
diz o artigo 49 do Código: “O 
consumidor pode desistir do 
contrato, no prazo de sete dias 
a contar de sua assinatura ou 
do ato de recebimento do pro-
duto ou serviço, sempre que a 
contratação de fornecimento 

de produtos e serviços ocor-
rer fora do estabelecimento 
comercial, especialmente por 
telefone ou a domicílio”, expli-
ca o advogado.

Mas se o produto chegou 
com algum risco, amassado, 
ou apresentou defeito, o con-
sumidor, caso não queira devol-

vê-lo, pode optar pela troca ou 
conserto. O lojista, o fabrican-
te ou a assistência técnica têm 
30 dias para reparar o proble-
ma, quando o bem não for durá-
vel (um alimento, por exemplo) 
ou 90 dias para os bens duráveis 
(uma geladeira, por exemplo). 
Caso não seja possível solucio-
nar o defeito dentro desses pra-
zos, o cliente poderá pedir outro 
produto similar, o dinheiro de 
volta ou o abatimento propor-
cional do valor pago. 

Estes prazos legais  também 
valem para os presentes com-
prados em lojas físicas. Neste 
caso, não existe o direito de sete 
dias para se arrepender da com-
pra e fazer a devolução. Schmitt 
acrescenta que nenhum lojista 
é obrigado a fazer troca de pre-
sentes. Esta prática, contudo, é 
muito frequente. Se a loja ofere-
ce esse serviço, trata-se de cor-
tesia, cabendo ao cliente obser-

var e cumprir as condições para 
a sua realização. 

O Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor (Idec), 
que divulga orientações aos 
consumidores, explica que es-
ses prazos mudam no caso de 
defeitos que surgem depois de 
certo tempo de uso. Os prazos 
começam a contar depois que 
o defeito foi constatado.

Além destas garantias le-
gais previstas no CDC, os con-
sumidores têm direito às pre-
vistas em contratos. Elas não 
são obrigatórias, mas se ofere-
cidas, tanto o lojista, quanto o 
fabricante, devem solucionar o 
problema sem custo, salvo se 
ele teve origem por desrespeito 
às normas de uso. Muitas lojas 
ainda oferecem garantias es-
tendidas, que são, na verdade, 
seguros. O consumidor sempre 
deve ler atentamente as regras 
para decidir se vale a pena.
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Quando chega de-
zembro, o chama-
do “espírito natali-

no” começa a surgir, enfeites 
natalinos tomam conta das 
ruas, lojas e casas. A esta al-
tura, as crianças já começam 
a pensar no que vão pedir 
para o Papai Noel. Duran-
te este período, as lojas e os 
shoppings lotam com milha-
res de opções de brinquedos 
que nem sempre cabem no 
bolso dos pais. Para as crian-
ças, que alimentam o sonho 
de ganhar o presente tão de-
sejado, chegar no dia de Na-
tal e não encontrar no pi-
nheirinho o presente pedido 
ao Papai Noel vira frustração.

Uma pesquisa do SPC 
Brasil, realizada no último 
Natal, revelou que 53,8% das 
crianças participam da es-
colha dos presentes, seja em 
conjunto (40,5%) ou por de-

cisão exclusiva delas (13,3%). 
Já 42,3% dos pais escolhem 
por conta própria os presen-
tes e correm o risco de não 
agradar. A pesquisa revelou 
que 49,1% dos pais tenta dri-
blar a frustração dos peque-
nos prometendo o presente 
desejado em outra ocasião. 

Fernanda Moraz, psi-
cóloga da Clínica Intera-
gir, explica que é natural 
que as crianças criem carti-
nhas especiais e listas com 
todos os presentes que gos-
tariam de ganhar do Papai 
Noel. “É uma situação que 
tem alto potencial de colo-
car os pais em uma grande 
saia justa quando os pedi-
dos estão além das possibili-
dades financeiras deles. Esta 
situação, contudo, pode pro-
porcionar aos pais e filhos 
momentos de crescimento e 
diálogo sobre o verdadeiro 

Psicóloga Fernanda moraz 

Camilla Constantin/O Líder

sentido do Natal”, diz.
Segundo ela, alguns pais, 

excessivamente permissivos, 
acabam satisfazendo a von-
tade de seus filhos com um 
presente caro para não frus-
trá-los, mas após algumas se-
manas, quando olharem a fa-
tura do cartão de crédito e 
notarem que o brinquedo já 

foi deixado de lado, podem 
ficar bastante arrependidos. 
“Se o filho está acostumado 
a ganhar tudo sempre, quan-
do não recebe um presente 
pode interpretar a situação 
como falta de amor”, alerta.

Fernanda ressalta que 
as experiências de frustra-
ção na infância são impres-

cindíveis para que a criança, 
desde cedo, aprenda a lidar 
com situações difíceis e de 
desconforto. “A frustração é 
uma necessidade para o de-
senvolvimento infantil. É ex-
tremamente saudável para a 
saúde mental da criança. Ela 
deve aprender qual é o va-
lor do dinheiro desde cedo 
e entender que os pais se es-
forçaram para que ela tenha 
acesso a coisas mais impor-
tantes”. 

De acordo com a psicó-
loga, é neste momento que 
os pais devem falar aberta-
mente com as crianças sobre 
a atual situação financeira da 
família. “Os pais que satisfa-
zem todas as vontades dos fi-
lhos, camuflando a realidade 
financeira da família, estão 
desenvolvendo pessoas sem 
limites e que vão acumular 
ao longo da vida muitas frus-

trações para lidar com nega-
ções. Já aqueles que falam de 
maneira transparente e dão 
bons exemplos, conseguem 
criar adultos preparados 
para enfrentar as dificulda-
des impostas pela vida e su-
perar as frustrações”, explica.

Fernanda acrescenta que 
os pais precisam transmitir 
às crianças que o Natal não 
é uma data apenas para ga-
nhar presentes e que ela re-
presenta algo muito maior, 
como a união e a confrater-
nização com a família. “Es-
ses valores são importantes 
para a formação da criança. 
Muitas vezes os pais tentam 
compensar a falta de carinho 
e disponibilidade, mas re-
mediar a ausência com pre-
sentes caros não é o melhor 
caminho, a presença conti-
nua sendo o melhor presen-
te”, afirma.
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É um ano de construção e no-
vidades. Ótimo para mudar 
posturas, comportamentos, 
hábitos e valores. É preciso 
ter foco, metas bem defini-
das e muita responsabilidade 
para atingir o que você dese-
ja. Os testes que a vida apre-
senta são para te fortalecer, 
não perca a fé. É um momen-
to decisivo para você desco-
brir o que quer. O ano é desa-
fiador nos relacionamentos 
e no trabalho tende a ser su-
perconstrutivo e produtivo.

Todos os holofotes volta-
dos para você em 2018! É seu 
grande ano, com foco em 
construir coisas novas e até 
mesmo fortalecer sua ima-
gem e identidade. É um ano 
cheio de expectativas e resul-
tados, mas de situações ex-
tremas e muita intensidade. 
É bom focar no autoconheci-
mento para atravessar o ano 
de forma mais positiva e pro-
dutiva. Um ano cheio de in-
sights e descobertas impor-
tantes sobre você e a vida.

É um ano cheio de proje-
tos e novidades. É importan-
te colocar tudo no papel e tra-
çar planos e prioridades para 
dar conta de tudo o que pla-
neja, especialmente por que 
ao longo do ano as novidades 
e possibilidades só aumen-
tam. É um ótimo ano para fa-
zer mudanças de vida e par-
cerias, para estar mais com 
seus amigos e renovar  seu 
círculo de amizades. Um ano 
para contato consigo mes-
mo e autoconhecimento.

Você estará mais calmo e 
tranquilo em 2018. Cheio de 
planos que podem ser reali-
zados com dedicação, traba-
lho e persistência. É um óti-
mo momento para estar mais 
com seus amigos, fortalecer 
relações e vínculos. Também 
é um bom momento para to-
car seus projetos mais espe-
ciais, aqueles que você es-
tava esperando a hora certa 
para fazer acontecer. É um 
ano de ajudas inesperadas e 
relações que se fortalecem.

É um ano cheio de ansieda-
de, já que promete mudan-
ças e traz muitas possibilida-
des para você. É um ano de 
crescimento, de mais aten-
ção ao que você quer e de 
planos mais firmes rumo ao 
seu futuro. É um bom mo-
mento para viagens e estu-
dos mais profundos, para mu-
danças importantes. Você 
precisa se manter firme e fo-
cado, responsável e eficien-
te para acompanhar tan-
ta energia. Não perca o foco!

Em 2018 você estará elé-
trico, mas feliz, porque a 
vida abre muitas possibili-
dades e oportunidades e é 
um ano de importantes mu-
danças. Você pode enfren-
tar desafios, mas fará tudo 
com bom humor e terá aju-
da de pessoas especiais, 
caso precise. É um ano óti-
mo para fazer uma viagem 
dos sonhos ou um curso 
para aprender alguma coi-
sa nova ou se aprofundar 
em algo que gosta muito.

Ano movimentado e de mu-
danças importantes! Você 
pode enfrentar desafios, mas 
saberá lidar com qualquer 
um deles. É um ótimo ano 
para mudar hábitos e coisas 
em sua vida e para dedicar 
mais tempo e atenção à casa 
e à família. É um momen-
to de crescimento material 
e de ótimas oportunidades 
para testar e fortalecer seus 
valores. É importante cuidar 
mais de você e de tudo o que 
é importante em sua vida.

2018 é um grande ano pra 
você! Júpiter está trazen-
do crescimento, sorte, abun-
dância, prosperidade, so-
nhos realizados e tudo mais 
que você desejar. Saturno ofe-
rece crescimento e estrutu-
ra, estabilidade e consistên-
cia; e urano traz boas-novas e 
mudanças que são superpo-
sitivas. É um ano feliz, leve, 
divertido, ótimo para estu-
dos, viagens, comunicação 
e amizades. Momento exce-
lente para organizar a vida.

É um ano cheio de criativida-
de e mudanças importantes 
na vida pessoal. Você pode 
descobrir um novo talento ou 
retomar uma atividade mui-
to prazerosa que não fazia há 
tempos. É um ano de fertili-
dade, ótimo para novos pro-
jetos. Você sentirá sua rotina 
mais bem organizada e está-
vel, isso pode até gerar cer-
ta inquietação em busca do 
novo. É um ano para se di-
vertir. Planeje uma viagem 
divertida para suas férias.

2018 é ano para você se di-
vertir mais, fazer mais o que 
gosta, descobrir novos talen-
tos e prazeres, levar as coi-
sas menos a sério e se di-
vertir mais. Apesar disso, o 
ano é cheio de responsabili-
dades e desafios, de cresci-
mento interno e de mais for-
ça e determinação para lidar 
com tudo. É um ano espe-
cialmente importante para 
os assuntos da casa e da fa-
mília. Fértil, se quer ter fi-
lhos, este é um ótimo ano.

É um ano internamente bem 
movimentado, cheio de pen-
dências para resolver. Você 
pode precisar olhar para coi-
sas do passado que já de-
viam ter sido resolvidas. 
Sua família também pede 
mais atenção. Você pode re-
alizar um sonho e conse-
guir algo que queria muito. 
Ano super favorável para li-
dar com imóveis e coisas da 
casa. Viagens serão impor-
tantes para espairecer e cur-
sos para abrir sua mente!

É um ano de mais comuni-
cação e grandes insights. Um 
bom momento para você fa-
zer uma lista de objetivos 
de vida e começar a reali-
zar projetos que vêm poster-
gando há anos. Um bom ano 
para reconectar-se com ve-
lhos amigos e fazer novas 
amizades, mas estando junto 
só de quem realmente vale a 
pena. É um momento impor-
tante para se dar conta dos 
seus propósitos de vida e sa-
ber até onde pode chegar.
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Mudar de emprego, 
praticar mais ati-
vidades físicas, ter 

uma vida saudável, parar com 
alguns vícios, começar uma 
faculdade, falar outro idioma, 
etc., são desejos que figuram 
na lista de milhares de pes-
soas que pensam em dar uma 
guinada na vida sempre que 
começa um novo ano. Muitos 
conseguem colocar em prá-
tica suas resoluções de ano 
novo, mas muitas acabam se 
perdendo no caminho. “Algu-
mas se perdem no caminho 
por alguns aspectos impor-
tantes para refletirmos neste 
momento, sendo eles a ideali-
zação, o pensar demais e agir 
pouco – ou – falta de ação e o 
foco no problema”, explica a 
coach Renata Mattia. 

Para que as metas traça-
das para 2018 saiam do pa-

pel é necessário e fundamen-
tal elaborarmos com atenção 
aos dois aspectos citados aci-
ma: idealização e falta de 
ação. “A idealização consiste 
em entender que para a meta 
sair do papel tudo precisa es-
tar perfeitamente pronto, ou 
seja, deve ser e estar da ma-
neira ideal. Por exemplo: se 
uma das nossas metas é fa-
zer mais exercícios físicos, 
precisamos estar cientes de 
que terá um dia que vamos 
acordar sem disposição, 
ou mesmo, que teremos al-
gum imprevisto na rotina 
que nos deixará sem exer-
cício no dia. E sabendo dis-
so, nossas metas tornam-se 
mais simples e ‘leves’. O ca-
minho se faz caminhando, 
então precisamos também 
estar atentos e dispostos a 
passar pelas adversidades 

que os novos hábitos provo-
cam em nossas vidas, para 
que depois possamos des-
frutar dos resultados”, diz 
Renata. 

O pensar demais – ou 
falta de ação – é outro as-
pecto importante. “Às ve-
zes ficamos muito atrelados 
às teorias e nos esquecemos 
de agir na direção das nos-
sas metas. As metas preci-
sam ser objetivas e as ações 
práticas, para que possa-
mos enxergar que estamos 
caminhando na ‘nossa dire-
ção’. Outro dia uma cliente 
me contou da sua dificulda-
de em organizar seus horá-
rios e que para 2018 era sua 
meta ‘ser mais organizada’. 
E na mesma conversa iden-
tificamos que já haviam vá-
rios compromissos para ja-
neiro de 2018 e que faltava 

uma ação simples para fazer 
ela se sentir mais confiante 
e caminhando na direção da 
sua organização. Sabe qual 
ação?! Comprar uma agen-
da. Precisamos de metas 
tangíveis e simples, assim 
reforçamos nossos níveis de 
autoestima, autoconfiança, 
disciplina e determinação”, 
comenta Renata. 

Saber lidar com os pro-
blemas também é um aspec-
to importante para manter o 
foco no que realmente que-
remos para 2018. “É preciso 
focar nas soluções e não no 
problema em si. Precisamos 
agir mais, parando de pen-
sar sobre o que está aconte-
cendo e sim pensar sobre o 
que pode ser feito”, afirma. 
Feito isso, o passo seguinte 
é traçar as metas para serem 
alcançadas em 2018.

cOnfira quatrO DicaS

1 – FOqUE NO qUE é REALMENTE IMPORTANTE 
PARA vOCê. Este é primeiro passo e mais 
importante, ou seja, identificar as suas metas 
para 2018. O que realmente importa na sua vida. 
Defina poucas e boas metas, pois assim fica mais 
fácil manter o foco. Coloque as metas no papel, 
mas não se esqueça de agir na direção delas. 
mantenha anotações atualizadas em sua agenda 
ou organizador pessoal. marque uma data, para 
que a meta torne-se tangível! resoluções sem data 
definida para acontecer têm grande possibilidade 
de não se concretizarem, principalmente pela falta 
de foco. 

2 - ESCREvA UM “PASSO A PASSO”. Junto com a 
definição da meta, escreva as tarefas necessárias 
ou como pretende fazer aquilo acontecer. Por 
exemplo, se a meta for viajar, é necessário: 1 – 
Ligar para uma agência de turismo e saber preços 
e condições; 2 – Se não há dinheiro suficiente, 
definir quanto economizar por mês e abrir uma 
aplicação específica para isso; 3 – Conversar 
com pessoas que já viajaram, pegar dicas e ideias 
inspiradoras; 4 – Programar as férias no trabalho; 
e assim por diante.

3 – REFLITA SEMPRE. Não faça metas apenas 
no dia do ano-Novo. Se for feito desta forma, as 
metas irão refletir apenas um momento particular. 
Seja realista, definindo objetivos que possam 
ser atingidos e em mais momentos do seu ano. 
Não espere para pensar em si somente em 
datas comemorativas. Precisamos estar sempre 
em evolução, através da autopesquisa e do 
autoconhecimento. 

4 - SEJA PERSISTENTE. São necessários 21 dias 
para que uma nova atividade se torne um hábito e 
seis meses para que vire parte da personalidade. 
mesmo que a resolução não engrene nos 
primeiros meses, é importante não desistir. veja 
o que não deu certo, o que precisa ser revisto e 
comece novamente.
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Aárvore de Natal tem  
dia certo para co- 
meçar a ser montada 

e também para ser desmonta-
da. O correto é iniciar a mon-
tagem no dia 30 de novembro, 
quando se inicia o tempo do 
advento (preparação para a 
chegada de Jesus) para a Igre-
ja. Para os católicos, os enfei-
tes devem ser colocados aos 
poucos até o Natal, como uma 
preparação. Já a desmonta-
gem deve ocorrer em 6 de ja-
neiro, Dia de Reis. Neste dia, 
que marca o encerramento 
dos festejos natalinos, os três 
magos encontram Jesus.

Encerrado o período de 
festas, é hora de desmontar a 
decoração e isso requer cui-
dado e método para guardar 
tudo para o próximo ano. A 
primeira dica é que se tome 
cuidado, especialmente na re-
tirada das bolinhas e do pis-

ca-pisca, pois se uma luzinha 
queimar, o conjunto deixa de 
funcionar.

No caso de haver pó nos 

enfeites, é só passar um pano 
seco que o problema pode ser 
resolvido. A próxima dica é 
separar tudo e acondicionar 

em embalagens adequadas. 
O melhor é não usar caixas 
de papelão, pois elas podem 
contribuir para a proliferação 

de traças ou surgimento de 
mofo. O mais adequado é uti-
lizar embalagens de plástico e 
sempre do tamanho dos ob-
jetos a serem guardados, pois 
se eles ficarem soltos vão ba-
ter uns nos outros e podem 
quebrar. As caixas de ovos de 
isopor, por exemplo, servem 
para as bolinhas. Se elas fo-
rem maiores, podem ser usa-
dos copos plásticos.

O pisca-pisca pode ser en-
rolado com plástico filme, o 
mesmo usado na cozinha para 
acondicionar alimentos. Lem-
brando que as “borrachinhas 
de dinheiro” nunca devem ser 
utilizadas para prender os en-
feites ou galhos do pinheiro, 
pois acabam derretendo com 
o tempo e no próximo Natal 
você pode ter uma surpresa 
desagradável.

No momento da desmon-
tagem é preciso fazer o con-

serto daquilo que acabou es-
tragando ou já descartar o 
objeto se não for possível ar-
rumar. Isso tem que ser fei-
to na hora. Se ficar para de-
pois, provavelmente nunca 
mais faremos. Outro pon-
to a ser observado é o espaço 
para guardar a decoração em 
um armário. Se novos enfei-
tes foram comprados, é pos-
sível que falte espaço. Nes-
ta hora precisamos ver se não 
estamos guardando neste ar-
mário algo que não seja mais 
útil. O princípio da organiza-
ção é guardarmos aquilo que 
realmente precisamos. Tudo o 
que não é necessário deve ter 
uma nova destinação: pode 
ser doado para amigos, fami-
liares ou para alguma institui-
ção. O que está estragado, se 
não for possível consertar e 
não tiver outra utilidade, deve 
ir para o lixo.
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Fim de ano é sinônimo de 
férias e feriadão para mui-
ta gente. A época é de fes-

tas, descanso e viagens, mas não 
esqueça que é preciso fazer tudo 
com segurança. Antes de “botar o 
pé” na estrada, ou melhor, as ro-
das na estrada, é necessário veri-
ficar as condições de segurança 
para sua viagem. A revisão de via-
gem para seu veículo precisa ser 
feita antes de iniciar o roteiro. 

Se você manteve a manuten-
ção preventiva de seu automóvel 
durante o ano, a revisão de viagem 
deve ser simples, bastando revisar 
apenas os principais itens como 
óleo, freio, pneus, suspensão, ilu-
minação, geometria e balance-
amento. Conforme o mecânico 
Carlos Gilberto Meurer, a revisão 
garante a segurança da viagem e 
é fundamental, principalmente 
quando o roteiro é mais extenso. 

Para Meurer, ainda falta cons-
cientização de uma parcela dos 
condutores quanto à revisão de 
viagem e também a manutenção 
preventiva durante o ano todo. Ele 
afirma que a mecânica preventiva 
é mais barata se comparada aos 
gastos que o proprietário do veí-
culo tem quando este apresenta 
um problema mais grave por falta 
de manutenção. Tardar a troca de 
peças ou consertos também oca-
siona o surgimento de outros pro-
blemas mecânicos no carro que 
poderiam ser evitados. 

Meurer destaca que é preciso 
estar atento ao calendário de re-
visões e trocas de óleo ou peças, 
que são diferentes em cada carro. 
Caso o proprietário tenha adquiri-
do um veículo sem estas informa-
ções, a orientação é levar até uma 
mecânica para identificar a situa-
ção do automóvel. revisão precisa ser feita antes de iniciar o roteiro

Carine Arenhardt/O Líder
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Hoje (23)
missa católica - 20h - igreja da Paróquia São José 
Operário 
Chegada do Papai Noel - 18h - Espaço Criança Sorriso
Noel Party do hangra - 23h30 - hangra 

Amanhã (24)
missa católica com encenação do nascimento de 
Jesus - 20h - Salão Paroquial Católico

Natal (25) 
missa católica - 9h - igreja da Paróquia São José Operário 

30/12 - 23h - baile na Linha barro Preto 
missa católica - 20h - igreja da Paróquia São José 
Operário 

31/12 - missa católica - 9h - Praça dos motoristas
missa católica - 20h - igreja da Paróquia São José 
Operário 
Show da virada - 22h - Espaço Criança Sorriso 
ano novo com Luan & Gustavo - 23h - Play Club 

Cunha Porã 
29/12 - Sorteio da Campanha Natal aqui é bom demais 
da CDL/acisa-CP - 20h - Praça da bandeira 

Flor do Sertão
23/12 - Natal Ecumênico na Praça - 20h - Praça 
Central 

Bom Jesus do Oeste 
23/12 - Papai Noel estará na Praça municipal - 18h 

A tradicional ceia e o almoço em 
família nem sempre são os úni-
cos programas para quem gos-

ta de confraternizar no feriado de Na-
tal. Este ano, com um dia a mais de 
folga, já que a data cai em uma segun-
da-feira, o cronograma de festas em 
Maravilha e região não está pequeno. 
E na próxima semana, virada do ano, 
não é diferente. A redação do Jornal O 
Líder preparou uma agenda de even-
tos para ninguém ficar de fora. 
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grE-naL Evento foi realizado no domingo (17), nas avenidas 
centrais de Maravilha

colorados carregam gremistas 
na aposta do carrinho de mão

Com muitos risos e can-
torias, a aposta do carrinho 
de mão teve mais uma edi-
ção realizada em Maravilha 
no domingo (18). Dezenas 
de torcedores participaram 
do evento, que é realizado 

no município há mais de 20 
anos. Desta vez foram os co-
lorados que carregaram os 
gremistas. 

Conforme o integrante 
da organização Alberto Nie-
dermeier, anualmente o time 

que fica com a melhor colo-
cação no Campeonato Bra-
sileiro é carregado, mas nes-
te ano o Inter teria que ser 
campeão da Série B para que 
os torcedores colorados fos-
sem carregados pelos gre-

mistas, o que não aconte-
ceu. Niedermeier destaca 
que o objetivo é a integração 
dos torcedores e reforça que 
a brincadeira é anualmen-
te realizada sem nenhuma 
discussão ou rivalidade.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

No final, colorados e gremistas confraternizaram Caminhada pelo centro da cidade

por CASSIANE WENDRAMIN

dIREITO E SAÚdE
cassi.wen@hotmail.com

ViOLência OBStÉtrica

A violência obstétrica, que infelizmente ocorre, é uma 
agressão praticada contra a gestante e parturiente, atingin-
do a mulher durante um dos períodos mais delicados de sua 
vida. Uma pesquisa realizada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) – a UNITE to End Violence against Women –, 
apurou que uma em cada quatro mulheres no mundo repor-
taram ter experimentado violência durante a gravidez.

Fato é que a violência obstétrica não é apenas aquela 
agressão física que vem à nossa mente; é mais do que isso!

Diante da importância do assunto, e como precursor no 
tema, o Estado de Santa Catarina publicou, em janeiro de 
2017, a Lei n. 17.097/2017 que dispõe sobre a implementa-
ção de medidas para evitar a violência obstétrica.

Para tanto, no texto normativo, definiu-se como violên-
cia obstétrica todo ato praticado pelo médico, equipe hospi-
talar, familiar ou acompanhante que ofenda, de forma verbal 
ou física, as mulheres gestantes, em trabalho de parto ou no 
período do puerpério.

Além disso, trouxe um rol de atos que caracterizam vio-
lência obstétrica. Como exemplo, cita-se: 

* Tratar a gestante ou parturiente de forma agressiva, não 
empática, grosseira, zombeteira, ou de qualquer outra forma 
que a faça se sentir mal pelo tratamento recebido. 

* Fazer graça ou recriminar a parturiente por qualquer 
comportamento como gritar, chorar, ter medo, vergonha ou 
dúvidas.

* Impedir que a mulher seja acompanhada por alguém de 
sua preferência durante todo o trabalho de parto.

* Tratar o pai do bebê como visita e obstar seu livre acesso 
para acompanhar a parturiente e o bebê a qualquer hora do dia.

Ademais disso, previu a referida Lei, cuja regulamenta-
ção sobreveio pelo Decreto n. 1.269 de agosto de 2017, que os 
hospitais, postos de saúde e consultórios especializados no 
atendimento da mulher deverão expor, em local visível, um 
informativo elaborado pela Secretaria de Saúde contendo a 
Cartilha dos Direitos da Gestante, sendo requisito para a ob-
tenção do alvará sanitário.

Logo, a título de informação, para as mulheres (principal-
mente as gestantes e parturientes), recomenda-se que aces-
sem o sítio eletrônico do Ministério Público de Santa Catarina 
(https://www.mpsc.mp.br/campanhas/violencia-obstetrica), 
no qual constam inúmeras informações sobre o tema.

Aos profissionais da saúde – especialmente médicos(as) 
ginecologistas e obstetras –, fica a informação para que bus-
quem informar seus pacientes a respeito da mencionada 
Cartilha, afixando-a em local visível para evitar qualquer re-
primenda.

O projeto maravilhense 
Gol de Menina participou no 
sábado (16) do Torneio In-
tegração das Escolinhas da 
Chapecoense. A disputa foi 
em São Miguel do Oeste, pelo 
naipe feminino. As maravi-

lhenses conquistaram três vi-
tórias e, com isso, o troféu 
de melhores do certame. Os 
resultados foram 6 x 0 con-
tra Santa Helena, 5 x 0 con-
tra Princesa e 5 x 1 contra Es-
colinha da Chapecoense. 

futEBOL tigrinHOS
meninas de maravilha 
levantam mais um troféu 

Secretaria de 
assistência Social 
realiza brechó solidário

após três vitórias, trouxeram para a Cidade das Crianças o prêmio principal

Divulgação

Divulgação

Na segunda (18) e terça-
feira (19) a Secretaria de As-
sistência Social de Tigrinhos 
promoveu brechó solidá-
rio. De acordo com a secre-
tária, Estela Schafer, a ini-
ciativa foi desenvolvida, pois 

havia grande quantidade de 
roupas e calçados para doa-
ção. Com o intuito de ajudar 
o próximo, as peças que ain-
da ficaram na Secretaria se-
rão doadas para instituições 
beneficentes em Maravilha.

Peças foram disponibilizadas aos munícipes
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 ONEIdE BEHLING

KIM JONGHyUN
O cantor 
sul-coreano 

conhecido 
como Jonghyun e 

principal vocalista do grupo 
de k-pop Shinee morreu na 
segunda-feira (18), aos 27 
anos. a causa da morte não 
foi oficialmente divulgada. 
Jonghyun foi encontrado 
inconsciente em um 
apartamento em Seul.

FERNANDO 
PAvãO
Ex-destaque da 
base do atlético-

mG, o volante de 
25 anos morreu no último 
domingo em um acidente 
de carro. O jogador estava 
atuando no Sete de Dourados, 
do mato Grosso do Sul. De 
acordo com informações da 
imprensa local, Pavão voltava 
de uma confraternização 
familiar e estava nas cercanias 
da cidade de Paranhos, a 469 
km de Campo Grande. Seu 
carro teria capotado em uma 
curva e o jogador não resistiu 
aos ferimentos. 

DJ KALEB 
FREITAS
O DJ tocava 

em um 
festival na região 

metropolitana de Porto 
alegre (rS) e morreu após 
um temporal provocar o 
desabamento de um dos 
palcos do evento na tarde 
de domingo (17). Kaleb 
Freitas tocava no Parque de 
Exposições assis brasil, em 
Esteio, quando o acidente 
aconteceu. Outras três 
pessoas ficaram feridas. Ele foi 
levado a um hospital local, mas 
não resistiu aos ferimentos. 
Natural de Porto alegre, Kaleb 
costumava ser presença 
confirmada na festa — 
considerada uma das maiores 
de música eletrônica no 
Estado.  amigos e familiares 
do DJ usaram as redes sociais 
para lamentar o ocorrido e 
lembrar da personalidade 
extrovertida do artista. 

OSMAR 
CORREIA
O presidente da 

Liga riosulense 
de Futebol de 53 

anos morreu em uma colisão 
frontal entre a caminhonete 
que dirigia e um caminhão no 
km 88 da br-470. Conforme 
os bombeiros voluntários, o 
motorista da amarok, com 
placas de rio do Sul, morreu 
no local. a Liga riosulense 
de Futebol em nota disse 
que Osmar “dedicou alguns 

anos de sua vida para a Liga 
riosulense de Futebol, era um 
apaixonado pela entidade, que 
presidia por mais de 10 anos”.

ERONDINA FELIX DOS 
SANTOS
Faleceu no último dia 14, 
aos 91 anos, no hospital São 
José. Seu corpo foi velado na 
comunidade da Linha São Luiz, 
Santa Terezinha do Progresso, 
e sepultado no cemitério 
municipal da comunidade. 

CECÍLIA vETORAZZI 
Faleceu no dia 14 de dezembro, 
em sua residência em Linha 
Cordilheira, Guaraciaba, aos 99 
anos. Seu corpo foi velado na 
Capela São brás de Linha Liso 
baixo, Guaraciaba, e sepultado 
no cemitério da comunidade.

ANA KILLING
Faleceu no dia 16 de dezembro, 
no hospital de Guarujá do Sul, 
aos 84 anos. Seu corpo foi 
velado na cripta da igreja matriz 
de Guarujá do Sul e sepultado 
no cemitério municipal.

MAGDALENA GASPERIM 
BASEI
Faleceu no dia 16 de dezembro 
no hospital São Lucas de 
Guaraciaba, aos 88 anos. Seu 
corpo foi velado na Capela 
mortuária de Guaraciaba 

e sepultado no cemitério 
municipal.

ZENOBIA SBARDELOTO
Faleceu no dia 16 de dezembro, 
no hospital regional de São 
miguel do Oeste, aos 87 
anos. Seu corpo foi velado na 
igreja assembleia de Deus de 
Guaraciaba e sepultado no 
cemitério municipal.

HELMA DOERING
Faleceu no dia 17 de dezembro 
no hospital regional de São 
miguel do Oeste, aos 92 
anos. Seu corpo foi velado na 
igreja Luterana de Linha alto 
Guamerim e sepultado no 
cemitério da comunidade.

ARMELINDO BOSqUE
Faleceu no dia 17 de dezembro, 
em sua residência em Linha 
São Jorge, romelândia, aos 
73 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja de Linha São Jorge, 
romelândia, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

ERNESTINA PANDOLFO
Faleceu no dia 18 de dezembro, 
no hospital regional de São 
miguel do Oeste, aos 86 
anos. Seu corpo foi velado no 
Santuário Nossa Senhora do 
Caravággio, Guaraciaba, sendo 
sepultado no cemitério da 
comunidade.

ObItUÁRIO

SOLEniDaDE
Sicredi é reconhecida pelo comando 
regional de Polícia

No último dia 21 de no-
vembro, em Santa Rosa, foi 
realizado ato solene come-
morativo aos 180 anos de ani-
versário da Brigada Militar, 
19 anos do Comando Re-
gional de Polícia Ostensiva 
Fronteira Noroeste (CRPO/
FNO) e 12 anos do 4º Ba-
talhão de Polícia de Área 
de Fronteira. No ato, enti-
dades foram homenagea-
das e receberam reconheci-
mento simbólico pelo apoio 
destinado durante o ano. 

O Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC recebeu o reconheci-
mento pelo incentivo finan-
ceiro ao 3º Pelotão de Polícia 
Militar para suprir as neces-
sidades de trabalho, além do 
apoio cedido aos profissio-
nais durante operações que 
prezam pela segurança da co-
munidade regional. “A segu-
rança pública é direito e res-
ponsabilidade de todos e a 

cooperativa incentiva o tra-
balho dos órgãos responsá-
veis para este fim. Desta for-
ma, acreditamos que estamos 
contribuindo para a qualida-
de de vida dos associados e da 
comunidade”, destaca o presi-
dente do Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC, Eugenio Poltronieri.

Eugenio Poltronieri representou a 
cooperativa no evento

Divulgação

rEaL maDriD camPEãO
Um Grêmio assustado e errando tudo. Tricolor chutou ape-

nas uma bola em gol, numa falta de Edílson no primeiro tem-
po. Enquanto isso, os jogadores do Real tinham um domínio de 
bola impressionante. O Real Madrid foi superior nos 90 minu-
tos de jogo. No Grêmio os que poderiam fazer a diferença se es-
conderam, casos de Luan, Fernandinho e Lucas Barrios.

Já Grohe, Geromel e Kannemann foram os melhores do 
time. No Real quase toda a equipe foi bem. Destaque para Mo-
dric, é o cérebro do time. Foi eleito o melhor do jogo. Sobre Cris-
tiano Ronaldo, fez o gol, mas teve uma atuação discreta com 
marcação forte.

um aBiSmO 
Venceu o melhor! Real Madrid é o melhor time do mun-

do. A qualidade foi a confirmação que o time espanhol é uma 
máquina. A diferença entre os elencos e o orçamento é enor-
me. Há um verdadeiro abismo entre os times da América e os 
da Europa.

rEcOPa
Grêmio tenta alterar as datas dos jogos pela Recopa, contra 

o Independiente da Argentina. A direção gremista quer dar fé-
rias de 30 dias aos jogadores. Caso não consiga alterar, os atle-
tas terão 20 dias de férias agora, e 10 dias durante a pausa para a 
Copa do Mundo. Primeiro jogo será na Argentina, dia 7 de feve-
reiro. E no dia 21 do mesmo mês na Arena do Grêmio.

intErnaciOnaL 
Em sorteio na CBF, foram definidos os confrontos da pri-

meira fase da Copa do Brasil. O colorado enfrentará o Boavis-
ta, do Rio de Janeiro. Será jogo único, nas duas primeiras fases, 
e somente nas fases restantes, em partidas de ida e volta. Outra 
novidade é que a Copa do Brasil não contará com o gol qualifi-
cado em nenhuma das etapas.

EStaDuaL
A Chapecoense será o time a ser batido no próximo Cam-

peonato Estadual! Chape tem a obrigação do título ou, no míni-
mo, é a grande favorita. O Concórdia tem o comando experiente 
de Mauro Ovelha, mas precisa fazer time. Na abertura do Cata-
rinão, Concórdia e Chapecoense se enfrentarão no dia 17 de ja-
neiro, no Estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia. 
O enfrentamento já foi apelidado de “clássico da linguiça”.

carrinHO DE mãO
Pagamento da aposta foi na chuva mesmo! A brincadeira 

do carrinho de mão em Maravilha está virando uma rotina. Nos 
últimos anos é praxe os colorados carregarem os gremistas pe-
las ruas da cidade. Neste ano, lamentavelmente, faltou colorado 
para equilibrar as forças no “sorteio”. A solução foi o revezamen-
to dos gremistas durante o trajeto. Ficou a impressão que faltam 
colorados em Maravilha. Ou estão cansados de carregar os gre-
mistas? Uma pena, alguns torcedores do Inter não apareceram. 
Mas nada que tirasse o brilho do evento.
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cOtIDIAnO

por LAERTE BIEgER
TRÂNSITO E VOCÊ
major Pm comandante da 7ª Companhia de 
Polícia militar rodoviária

O julgamento de Gabriel 
Felles dos Santos e Christian 
dos Santos, acusados de tenta-
tiva de homicídio contra Van-
derlei Rodrigues, foi realizado 
na segunda-feira (18), no Fó-
rum da Comarca de Maravilha.

O júri absolveu da acu-
sação Christian dos Santos 
e condenou Gabriel Felles 
dos Santos ao cumprimen-
to de pena de três anos de 

reclusão. O réu condena-
do já cumpriu um ano e qua-
tro meses da pena, já que es-
teve preso preventivamente, 
e deve cumprir mais um ano 
e oito meses. A pena restan-
te será cumprida em regi-
me aberto e cabe recurso. 

O crime ocorreu em ju-
lho de 2016 em um bar na 
Avenida Irineu Bornhau-
sen, em Iraceminha.

Júri POPuLar
Homem é condenado após julgamento por 
tentativa de homicídio

Julgamento foi na Sala do Júri e sentença foi proferida depois das 17h

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

A 3ª Companhia da Polí-
cia Militar recebeu novos poli-
ciais que já estão reforçando o 
patrulhamento em Maravilha. 
Nove profissionais chegaram 
após nova formatura em San-
ta Catarina. 

Apesar do número, o ca-
pitão Altair Lisot, comandante 
na região de Maravilha, lembra 
que a companhia teve quatro 
saídas para municípios da re-
gião. Assim, o reforço se tor-
na em cinco policiais no gru-

po. Conforme ele, o trabalho 
dos novos policiais será ava-
liado nos próximos dias para 
ver a necessidade em outros 
municípios que pertencem à 
sede de Maravilha. O capitão 
lembra que alguns municípios 

precisam ter número mínimo 
de profissionais. “É um efetivo 
significativo, considerando as 
circunstâncias atuais. Porém, 
estamos felizes porque não es-
tamos perdendo, como em al-
guns municípios”, afirma Lisot.

triStEza Profissional se formou recentemente e estava de motocicleta

natural de maravilha, policial 
militar morre em acidente na Br-282

A Polícia Militar pren-
deu dois homens que esta-
vam com mandados de prisão 
em aberto na madrugada de 
quarta-feira (20) no municí-
pio de Iraceminha. De acordo 
com a PM, os dois são foragi-
dos do Presídio Regional de 
Chapecó e foram abordados 
por volta de 2h15 na Aveni-

da Irineu Bornhausen, esqui-
na com a Rua Albino Vivian.

Segundo a polícia, eles 
estavam com uma moto-
cicleta, com licenciamen-
to atrasado desde 2013. A 
dupla também não tinha do-
cumentos pessoas. A ocor-
rência teve auxílio da Polí-
cia Militar de Maravilha.

iracEminHa

EfEtiVO

Dois foragidos do presídio de chapecó 
são presos

novos policiais reforçam trabalho no município

Polícia Militar

Divulgação

homens foram presos enquanto circulavam pela cidade de iraceminha

cErtificaDO DE rEgiStrO E LicEnciamEntO 
anuaL DE VEícuLO tErá VErSãO DigitaL

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou no 
dia 13 de dezembro a Resolução 720, Instituindo o Certifica-
do de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico (CRL-
Ve). A novidade deverá facilitar a vida daquelas pessoas que 
costumam sair de carro e acabam esquecendo-se de levar o 
documento do veículo. O tradicional documento de papel 
poderá ser substituído por um aplicativo de smartphone.

A utilização de aplicativos tem se demonstrado uma 
tendência na atualidade. No mês de agosto do corrente ano 
foi inserida na sistemática brasileira a utilização da Carteira 
Nacional de Habilitação Eletrônica, que deverá passar a ter 
plena aplicação no mês de fevereiro de 2018. 

O CRLVe deverá ser implantado pelos órgãos e entida-
des executivos de trânsito dos estados até 31 de dezembro 
de 2018, a partir da publicação de ato do Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran) que regulamente o CRL-
Ve, devendo ser obrigatória a expedição do documento em 
meio físico ou digital, na forma escolhida pelo proprietá-
rio do veículo.

A expedição do CRLVe somente ocorrerá após a quita-
ção dos débitos relativos a tributos, encargos e multas de 
trânsito e ambientais vinculados ao veículo, bem como do 
pagamento do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais cau-
sados por Veículos Automotores de Via Terrestres (DPVAT).

O aplicativo já está sendo desenvolvido pelo Serviço Fe-
deral de Processamento de Dados (Serpro). Ainda não há 
muitos detalhes sobre como funcionará, mas, em breve, o 
protótipo deverá ser apresentado.

Certamente os desenvolvedores do aplicativo devem es-
tar levando em consideração o comando legal do nosso Có-
digo de Trânsito que impõe o recolhimento do documen-
to em caso de infração de trânsito com previsão de medida 
administrativa de retenção do veículo para regularização, e 
que não possa ser sanada no local.

Pela atual sistemática, havendo uma infração deste gê-
nero, como ocorre, por exemplo, com um veículo com sus-
pensão rebaixada sem autorização, havendo condições de 
segurança o automotor poderá ser liberado pelo agente de 
trânsito para regularização, mediante o recolhimento do 
documento do veículo. Não tendo o documento em mãos, o 
carro deve ser removido ao pátio credenciado.

Por essa razão, os desenvolvedores do aplicativo devem 
trabalhar uma alternativa para esta questão, sob pena de ser 
necessário continuar levando o documento físico para evi-
tar a remoção do veículo em caso de constatação de infra-
ção de trânsito cuja medida administrativa prevista seja a 
retenção do veículo. 

Um homem de 21 anos fi-
cou ferido após acidente en-
tre uma motocicleta e um ve-
ículo na quarta-feira (20) na 
SC-492, no interior de Ma-
ravilha. Foi na comunida-
de de Linha Sanga Silva, en-
tre uma Honda Bros e uma 

caminhonete Chevrolet C10. 
De acordo com o Corpo 

de Bombeiros, o condutor da 
motocicleta teve ferimentos 
graves, com fratura expos-
ta, e foi encaminhado para o 
Hospital São José. O motoris-
ta do veículo não ficou ferido.

aciDEntE
colisão na Sc-492 
deixa um ferido

Um policial militar de 30 
anos morreu na manhã de 
quinta-feira (21) após grave aci-
dente de trânsito na BR-282, em 
Vargem Bonita. Natural de Ma-
ravilha, Everson Beckenkamp 
conduzia uma motocicleta com 
placa do município. A colisão 
aconteceu com uma Van Re-
nault Master, placas de Criciú-
ma, nas proximidades do trevo 
entre Irani e Vargem Bonita. Be-
ckenkamp morreu no local.

De acordo com Luís Car-
los Tremea, sargento da PM 

de Maravilha, o jovem se for-
mou recentemente na Polícia 
Militar e iniciou trabalho nes-
ta semana na cidade de Herval 
d´Oeste. Beckenkamp residia 
em Chapecó e foi liberado da 
escala para buscar pertences 
pessoais naquele município. 
Ele havia sido escalado para a 
Operação Veraneio no litoral 
catarinense.

A mãe do policial e o pa-
drasto residem em Maravilha. 
Ele também possui um irmão, 
agente penitenciário, no Rio 

Grande do Sul. A família está 
abalada com o caso e recebe 

apoio da comunidade maravi-
lhense e Polícia Militar. 

maravilhense estava em uma motocicleta seguindo para Chapecó na hora do acidente
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